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BN § 258

Förvaltningschefens information

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Förvaltningschef Johan Åberg informerar att Byggnadsnämnden har tilldelats
”byggbonus” för 2018 på 11,1 miljoner. 60% av detta tillfaller nämnden och 40%
tilldelas Regionstyrelsen.
Vidare berättar förvaltningschef hur arbetet fortlöper för att förbereda förvaltningen
för nämndsammanslagning av Byggnadsnämnden och Miljö- och
hälsoskyddsnämnden till en gemensam nämnd Miljö- och byggnämnden.
Enheten Bygg har haft två kundkvällar under december där allmänheten bjudits in
för att ställa sina fråga och få hjälp med hur man söker bygglov. Kvällarna har avlöpt
väl och uppslutningen har varit god.
Kjell Wahlström (S) frågar om statsbidraget ”byggbonus” kommer kunna sökas även
i framtiden. Förvaltningschef Johan Åberg informerar att det är oklart idag.
Lars-Erik Benneck (M) frågar om hur arbetet med flytten av förvaltningen fortlöper.
Förvaltningschef Johan Åberg svarar att det är mycket troligt att flytt sker till lokal
Havde till sommaren 2019. Förvaltningen har haft som mål att signera ett avtal innan
årsskiftet, oklart om det hinns med.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden godkänner
informationen
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
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BN § 259

Statistik 2018

BN 2018/53

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av statistik för perioden 2018-11-01 2018-11-31.

Sammanfattning

Statistik för perioden 2018-11-01 - 2018-11-31 har sänts ut i kallelsen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Bo Ericsson, enhetschef bygg.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden godkänner
redovisningen av statistik för perioden 2018-11-01 - 2018-11-31.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
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BN § 260

SBF Verksamhetsplan 2019

BN 2018/2765

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar att anta den föreslagna verksamhetsplanen för 2019.

Sammanfattning

Utifrån Region Gotlands samlade koncernstyrkort, den inriktning som antagits i
Regionfullmäktige och nämndernas prioriteringar, byggs verksamhetsplanen som ett
samlande dokument för samhällsbyggnadsförvaltningen.
Verksamhetsplanen anger den strategiska inriktning och de övergripande mål som
förvaltningen som helhet ska arbeta med under givet år för att röra sig i den riktning
som är önskvärd för Region Gotland.
Verksamhetsplanen ska ses som ett verktyg för förvaltningen som helhet, ett
dokument som erbjuder översikt och riktning för samhällsbyggnadsförvaltningen
2019 – därför bör inte detta strategiska dokument innefatta aktiviteter, tillsyner eller
processer som sker på enhetsnivå. Varje enhet under förvaltningen presenterar
istället enskilda aktivitetsplaner som utgår ifrån den strategiska riktning som
samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp, med inspel från nämnderna, har
fastslagits här. Däri återfinns enskilda aktiviteter som speglar enhetens prioriteringar
kommande år för att nå givna mål, och är därmed den främsta kontakten för
medarbetarna i deras dagliga arbete.
Verksamhetsplanen följs upp löpande under året i ledningsgruppens arbete,
förvaltningens delårsrapporter och i nämndarbetet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Andreas Larsson, enhetschef förvaltningsstöd.
Byggnadsnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden beslutar att anta
den föreslagna verksamhetsplanen för 2019.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Verksamhetsplan 19

2018-11-15
2018-11-15
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BN § 261

Revisionsrapport - Granskning av
beslutsunderlagens kvalitet och beredning
av ärenden - Information

BN 2018/2455

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Förvaltningschef Johan Åberg berättar att på uppdrag av förtroendevalda revisorerna
har Region Gotland utifrån en riskanalys funnit det angeläget att granska Region
Gotlands ärendeberedningsprocess och beslutsunderlag.
Granskningens syfte har varit att besvara frågan:
”Har granskade nämnder en ändamålsenlig ärendeberedning med tillräckliga beslutsunderlag?”
Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning är att
byggnadsnämnden till övervägande del har en ändamålsenlig ärendeberedning.
Förvaltningschef berättar vidare att förvaltningen tar till sig den kritik som lämnats
och tar hänsyn till detta i det arbete som nu pågår för att justera nämndprocessen till
en ny nämnd.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden godkänner
informationen.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att de vinner bifall.
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BN § 262

Årlig indexjustering av timpriset inom planoch bygglovstaxan.

BN 2018/2818

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden, Region Gotland beslutar att räkna upp timpriset med 2,4% till
970 kronor per timme i enlighet med taxebestämmelser avseende taxan för
byggnadsnämndens verksamheter.
Den nya timtaxan skall gälla från och med den 1 januari 2019.

Sammanfattning

Av Region Gotlands Plan- och bygglovstaxa framgår att byggnadsnämnden får för
varje kalenderår (avgifts år) besluta att höja de i taxan antagna fasta avgifterna och
timavgifterna. Till grund för justeringen ligger den procentsats för det innevarande
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på
SKL:s hemsida i oktober månad.
Prisindex för kommunal verksamhet som publicerats i oktober 2018 är 2,4 %.
Bedömning

I enlighet med taxan föreslås en revidering av taxan med 2,4%. Revideringen innebär
att timtaxan höjs till 970 kr per timme från nuvarande 945 kr per timme. Den nya
timtaxan föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2019.
Det är viktigt att det görs en årlig justering av taxan för att möta den allmänna
kostnadsökningen
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Martin Ekepil Ringelid, ekonomichef. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden, Region
Gotland beslutar att räkna upp timpriset med 2,4% till 970 kronor per timme i
enlighet med taxebestämmelser avseende taxan för byggnadsnämndens verksamheter
Den nya timtaxan skall gälla från och med den 1 januari 2019.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

2018-11-21
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BN § 263

Avskrivningar 2018

BN 2018/2854

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden avskriver kundfordringar på totalt 57 400 kronor.

Sammanfattning

När byggnadsnämnden utfört en tjänst debiteras kunden en avgift. Avgiften
faktureras i samband med att ärendet expedieras. Inkomsten bokförs direkt som en
intäkt i verksamheten.
Betalningsbevakning sker kontinuerligt, trots detta finns risk att betalning uteblir. Då
uppkommer en kundförlust och fordran avskrivs.
Regionstyrelsen har beslutat att varje nämnd själv ska besluta om avskrivning av
kundfordring och att nämndens verksamhet ska belastas med den förlust som
uppkommer.
Regionstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till avskrivning av kundförluster år
2018 för byggnadsnämnden. Samtliga fordringar har varit föremål för
inkassoåtgärder. Sammanlagt föreslås avskrivning av kundfordringar för
byggnadsnämnden år 2018 med 57 400 kronor. Redovisning sker i bilaga 1.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Martin Ekepil Ringelid, ekonomichef. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden avskriver
kundfordringar på totalt 57 400 kronor.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
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BN § 264

Kompetensförsörjningsplan - Information

BN 2018/2842

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Förvaltningschef Johan Åberg presenterar de revideringar som gjorts i
kompetensförsörjningsplanen inför 2019.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden godkänner
informationen.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
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BN § 265

Tillägg till planuppdrag - Visby
Innerstad/Ändring av detaljplan - från 201405-28 (Bn § 132)

BN 2018/2843

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att, i tillägg
till uppdrag - Visby Innerstad/Ändring av detaljplan - från 2014-05-28, Bn § 132 (BN
2014/32018) att, inom ramen för ”Ändring av detaljplan” enligt plan- och bygglagen,
föreslå ytterligare ändringar av detaljplanen för Visby innerstad antagen 2010,
avseende:
- bestämmelserna för fastighetsindelning (enligt uppdraget från 2014),
- regleringen av ändamål/användningssättet, även med avseende på förtydligande av
zonindelning som exempelvis kan ge särskilda möjligheter/förutsättningar för
handelsstråken i innerstaden
- riktlinjerna för uppförande av nya byggnader,
- riktlinjerna för rivning av byggnader samt
- språkliga otydligheter.
I uppdraget ingår även att utreda om det finns behov av att utöver det ovan anförda
föreslå ytterligare ändringar av detaljplanen.

Sammanfattning

Den gällande detaljplanen för Visby och har till syfte att skydda innerstadens
kulturvärden.
I planbeskrivningen definieras detta:...”Genom denna detaljplan ska skapas förutsättningar
för en utveckling som kan ske i samklang med stadens kulturvärden så att de inte påverkas
negativt. Hänsyn ska tas till att staden utvecklats under närmare tusen år. I planen anges därför
regler till stöd för fastighetsägarna hur bebyggelsen och miljöerna i Visby innerstad ska vårdas,
förvaltas och utvecklas. ”…..
Den gällande detaljplanen har väldigt restriktiva bestämmelser avseende ändringar av
den rådande fastighetsindelningen. Redan vid antagandet av detaljplanen ansågs detta
vara ett problem. Byggnadsnämnden beslutade därför 2014-05-28 (Bn § 132) att ge
Förvaltningen i uppdrag att upprätta tilläggsbestämmelser för detaljplan för Visby
innerstad, antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22, i syfte tt möjliggöra för
nödvändiga fastighetsbildningar.
I dagsläget är bedömningen att det finns anledning för Byggnadsnämnden att utöka
uppdraget från 2014 med ambitionen att detaljplanen på ett tydligare sätt ska leva
upp till planens syfte och därmed även effektivisera och förenkla handläggningen av
bygglov i Visby innerstad.
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Med hänvisning till erfarenheterna av den tidigare gällande detaljplanen, bedömdes
att reglering av användningssättet eller zonindelning av verksamheter inte var
nödvändig.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör nu bedömningen att förutsättningarna i Visby
innerstad sedan detaljplanens ikraftträdande har förändrats i så hög grad att
ytterligare reglering kan anses nödvändig för att upprätthålla detaljplanens
grundläggande syfte.
Förändringstrycket på existerande byggnader och obebyggd mark har ökat markant.
Kontrollen över exteriöra förändringar av byggnader, plank och murar fungerar men
detaljplanen ger inte tillfredställande möjlighet att styra över funktion i byggnader
liksom placering och byggnadshöjder för tillkommande byggnader.
Vid detaljplanens antagande fanns inte föreställningen att utrymme för nybyggnader
på redan bebyggda fastigheter var omfattande. Riktlinjerna i byggnadsordningen
fokuserade därför på att gälla vid förändringar av befintliga byggnader. Den enda
”regel” som avser nybyggnad är en hänsynsbestämmelse som påtalar förbud mot
överexploatering, dock utan att precisera begreppet, vilket i praktiken betyder att
regeln svårligen kan användas som stöd för handläggning och beslut.
Även viljan att riva byggnader var underskattad när detaljplanen antogs.
Bestämmelser och/eller riktlinjerna för när det kan anses befogat att riva byggnader i
innerstaden saknas i den gällande detaljplanen.
Med hänvisning till skyddet av riksintresse för kulturmiljövård har Länsstyrelsen
2018-11-19 beslutat att förordna att 11 kap 12 § plan- och bygglagen ska tillämpas i
fråga om byggnadsnämndens beslut om rivningslov enligt 9 kap plan- och bygglagen
inom det geografiska område som utgörs av riksintresse för kulturmiljövård Visby (I
20) enligt beslut 1987 och 1997. Beslutet går inte att överklaga och det finns inget
slutdatum för förordnandet.
Det aktuella området omfattar hela detaljplanen för Visby innerstad antagen 2010.
Förordnandet innebär att Länsstyrelsen ger sig själva rätten att överpröva
byggnadsnämndens beslut om rivningslov inom det angivna området.
Byggnadsnämndens beslut om rivningslov ska omedelbart skickas till Länsstyrelsen
för prövning. Därefter har Länsstyrelsen tre veckor på sig att besluta om
byggnadsnämndens beslut ska överprövaseller inte. Om Länsstyrelsen beslutar att
överpröva beslutet får Länsstyrelsen besluta att rivningslovet inte ska gälla förrän
prövningen slutligen avslutats.
Bedömningen är att förordnandet inte kommer att hävas förrän det införs ett
tillräckligt skydd för riksintresset i detaljplanen, d.v.s. att detaljplanen ändras.
Bedömningen är även att det finns ett behov av att göra förtydliganden av ett antal
språkliga oklarheter i den gällande detaljplanen.
Utöver det ovan anförda kan utredningen komma att visa att det finnas anledning att
föreslå ytterligare ändringar av den gällande detaljplanen.
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Bedömning

I syfte att begränsa omfattningen att genomföra en översyn/uppdatering/förbättring av den gällande detaljplanen för Visby innerstad är bedömningen att
uppdraget att utreda behovet av förändringar begränsas till åtgärder som ryms inom
ramen för ”Ändring av detaljplan” enligt plan- och bygglagen. Det innebär bl.a. att
detaljplanens syfte inte ändras, d.v.s. - ”Genom denna detaljplan ska skapas förutsättningar
för en utveckling som kan ske i samklang med stadens kulturvärden så att de inte påverkas
negativt. Hänsyn ska tas till att staden utvecklats under närmare tusen år. I planen anges därför
regler till stöd för fastighetsägarna hur bebyggelsen och miljöerna i Visby innerstad ska vårdas,
förvaltas och utvecklas.
Initialt ser förvaltningen att den gällande detaljplanen bör ses över avseende:
- bestämmelserna för fastighetsindelning (enligt uppdraget från 2014),
- regleringen av ändamål/användningssättet, även med avseende på förtydligande av
zonindelning som exempelvis kan ge särskilda möjligheter/förutsättningar för
handelsstråken i innerstaden
- riktlinjerna för uppförande av nya byggnader,
- riktlinjerna för rivning av byggnader samt
- språkliga otydligheter.
I uppdraget bör även ingå att utreda om det finns behov av att utöver det ovan
anförda föreslå ytterligare ändringar av detaljplanen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Gunnar Gustafsson, bitr. stadsarkitekt. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden beslutar ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att, i tillägg till uppdrag - Visby
Innerstad/Ändring av detaljplan - från 2014-05-28, Bn § 132 (BN 2014/32018) att,
inom ramen för ”Ändring av detaljplan” enligt plan- och bygglagen, föreslå ytterligare
ändringar av detaljplanen för Visby innerstad antagen 2010, avseende:
- bestämmelserna för fastighetsindelning (enligt uppdraget från 2014),
- regleringen av ändamål/användningssättet, även med avseende på förtydligande av
zonindelning som exempelvis kan ge särskilda möjligheter/förutsättningar för
handelsstråken i innerstaden
- riktlinjerna för uppförande av nya byggnader,
- riktlinjerna för rivning av byggnader samt
- språkliga otydligheter.
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I uppdraget ingår även att utreda om det finns behov av att utöver det ovan anförda
föreslå ytterligare ändringar av detaljplanen.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

2018-12-10
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BN § 266

Ändring av Byggnadsnämndens
delegationsordning - avseende delegation
till BNAU

BN 2018/2906

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden (BN) beslutar med omedelbar verkan utöka nämndens delegation
till Byggnadsnämndens arbetsutskott (BNAU), enligt följande:
1. BNAU har delegation att fatta beslut, även beslut om avslag, i de lovärenden
(bygg-, mark- och rivningslov) och ärenden om förhandsbesked där,
- BN har rätt att delegera beslutanderätten, och
- Där handläggningstiden annars kommer att utgöra hinder mot att uppfylla
bestämmelserna i 9 kap 27§ PBL, eller ytterligare förlänger handläggningstiden utöver
vad dessa bestämmelser medger.

Sammanfattning

För att hinna med att handlägga ärenden om lov och förhandsbesked från och med
2019-01-01, när de nya lagstadgade tidsfristerna avseende handläggning av lov och
förhandsbesked, träder ikraft är det nödvändigt att försöka korta alla moment i
handläggningen av dessa ärenden. För de ärenden där beslutanderätten i dagsläget
inte är delegerad är tidsåtgången för att fatta beslut minst tre veckor.
Förvaltningen föreslår att nämnden delegerar beslutanderätten i ärenden om lov och
förhandsbesked till BNAU enligt följande:
BNAU ges delegation att fatta beslut, även beslut om avslag, i de lovärenden (bygg-,
mark- och rivningslov) och ärenden om förhandsbesked där BN,
1. har rätt att delegera beslutanderätten, och
2. där handläggningstiden annars kommer att utgöra hinder mot att uppfylla
bestämmelserna i 9 kap 27 § PBL, eller ytterligare förlänger handläggningstiden
utöver vad dessa bestämmelser medger.
Bedömning

För att hinna med att handlägga ärenden om lov och förhandsbesked från och med
2019-01-01, när de nya lagstadgade tidsfristerna avseende handläggning av lov och
förhandsbesked, träder ikraft är det nödvändigt att försöka korta alla moment i
handläggningen av dessa ärenden. För de ärenden där beslutanderätten i dagsläget
inte är delegerad är tidsåtgången för att fatta beslut minst tre veckor.
Idag skickas förslag till beslut till BNAU en vecka före mötesdagen. Efter mötet
ligger ärendet och väntar för att tas upp till beslut i BN två veckor senare. För att
minska liggtiden för dessa ärenden från minst tre veckor till en vecka är förslaget att
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BN delegerar en stor del av beslutanderätten av lovärenden och förhandsbesked till
BNAU. Delegationsrätten för BN har dock vissa begränsningar.
BN får enligt 6 kap 38 § Kommunallagen (KL) inte delegera beslutanderätten i
ärenden som avser:
1. verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige
3. yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige
har överklagats (hanteras genom fullmakt),
4. myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt,
5. medborgarförslag som har lämnats över till nämnden, eller
6. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
BN får enligt 12 Kap 6 § PBL inte heller delegera beslutanderätten i ärenden som
avser.
7. ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
8. besluta om förelägganden eller förbud som förenas med vite, i andra fall än som
avses i 11 kap. 30–32 §§ och 33 § 1,
9. besluta om förelägganden som förenas med en upplysning om att den åtgärd som
föreläggandet avser kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på
bekostnad av den som föreläggandet riktas mot, eller
10. avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap.
Med de ovan anförda begränsningarna föreslår förvaltningen att nämnden delegerar
beslutanderätten i ärenden om lov och förhandsbesked till BNAU enligt följande:
BNAU ges delegation att fatta beslut, även beslut om avslag, i de lovärenden (bygg-,
mark- och rivningslov) och ärenden om förhandsbesked där BN,
11. har rätt att delegera beslutanderätten, och
12. där handläggningstiden annars kommer att utgöra hinder mot att uppfylla
bestämmelserna i 9 kap 27 § PBL, eller ytterligare förlänger handläggningstiden
utöver vad dessa bestämmelser medger.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Gunnar Gustafsson, bitr. stadsarkitekt. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
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Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden (BN) beslutar
med omedelbar verkan utöka nämndens delegation till Byggnadsnämndens
arbetsutskott (BNAU), enligt följande:
1. BNAU har delegation att fatta beslut, även beslut om avslag, i de lovärenden
(bygg-, mark- och rivningslov) och ärenden om förhandsbesked där,
-

BN har rätt att delegera beslutanderätten, och

-

Där handläggningstiden annars kommer att utgöra hinder mot att uppfylla
bestämmelserna i 9 kap 27§ PBL, eller ytterligare förlänger
handläggningstiden utöver vad dessa bestämmelser medger.

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

2018-11-27
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BN § 267

Ändring av Byggnadsnämndens
delegationsordning - avseende delegation
till förvaltningschef, stadsarkitekt och
enhetschef bygg

BN 2018/2907

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden (BN) beslutar med omedelbar verkan att utöka nämndens
delegations till förvaltningschef, stadsarkitekt och enhetschef bygg inom
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF), enligt följande:
1. Förvaltningschef, stadsarkitekt och enhetschef bygg har, var och en för sig,
delegation att fatta beslut i de lovärenden och ärenden om förhandsbesked där:
- BN har delegerat beslutanderätten till BNAU, och
- Handläggningstiden, på grund av BNs och BNAUs mötesscheman, kommer att
utgöra hinder mot att uppfylla bestämmelserna i 9 kap 27 § PBL, eller ytterligare
förlänger handläggningstiden utöver vad dessa bestämmelser medger, om inte BNs
ordförande har begärt att beslut ska fattas av BN självt eller BNAU.

Sammanfattning

I de fall BNs och BNAUs mötesscheman inte medger att beslut kan tas i ett ärende,
utan att den för ärendet gällande tidsfristen överskrids eller ytterligare förlängs, är det
rimligt att det finns en ventil för förvaltningschef, stadsarkitekt eller enhetschef bygg,
att efter samråd med nämndens ordförande, och ordföranden inte begär att beslut i
ärendet ska fattas av BN självt eller av BNAU, kan gå in och fatta beslut i ett sådant
ärende.
Förvaltningschef, stadsarkitekt och enhetschef bygg förslås därför, var och en för sig,
medges delegation att fatta beslut i de lovärenden och ärenden om förhandsbesked
där,
1. nämnden har delegerat beslutanderätten till BNAU, och
2. handläggningstiden, på grund av nämndens och BNAUs mötesscheman, kommer
att utgöra hinder mot att uppfylla bestämmelserna i 9 kap 27 § PBL, eller ytterligare
förlänger handläggningstiden utöver vad dessa bestämmelser medger, om inte
nämndens ordförande har begärt att beslut ska fattas av nämnden självt eller av
BNAU.
Bedömning

Bedömningen är att det inte räcker med att nämnden endast delegerar till BNAU för
att klara de nya lagstadgade tidsfristerna avseende handläggning av lov och
förhandsbesked, som träder ikraft 2019-01-01. Bedömningen är att det inte kommer
att vara möjligt att ordna ett mötesschema för BN och BNAU som motsvarar
behovet alla dagar på året. I de fall BNs och BNAUs mötesscheman inte medger att
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beslut kan tas i ett ärende, utan att den för ärendet gällande tidsfristen överskrids eller
ytterligare förlängs, är det rimligt att det finns en ventil för förvaltningschef,
stadsarkitekt eller enhetschef bygg, att efter samråd med nämndens ordförande, och
ordföranden inte begär att beslut i ärendet ska fattas av BN självt eller av BNAU, kan
gå in och fatta beslut i ett sådant ärende. Det är viktigt att en sådan situation
upptäcks så tidigt som möjligt i handläggningen av ärendet så att möten för samråd
med ordföranden kan styras till planerade möten och att flera ärenden kan hanteras
vid samma möte.
Förvaltningschef, stadsarkitekt och enhetschef bygg förslås, var och en för sig,
medges delegation att fatta beslut i de lovärenden och ärenden om förhandsbesked
där,
1. BN har delegerat beslutanderätten till BNAU, och
2. handläggningstiden, på grund av BNs och BNAUs mötesscheman, kommer att
utgöra hinder mot att uppfylla bestämmelserna i 9 kap 27 § PBL, eller ytterligare
förlänger handläggningstiden utöver vad dessa bestämmelser medger, om inte
nämndens ordförande har begärt att beslut ska fattas av nämnden självt eller av
BNAU.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Gunnar Gustafsson, bitr. stadsarkitekt. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden (BN) beslutar
med omedelbar verkan att utöka nämndens delegations till förvaltningschef,
stadsarkitekt och enhetschef bygg inom Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF), enligt
följande:
1. Förvaltningschef, stadsarkitekt och enhetschef bygg har, var och en för sig,
delegation att fatta beslut i de lovärenden och ärenden om förhandsbesked där:
- BN har delegerat beslutanderätten till BNAU, och
- Handläggningstiden, på grund av BNs och BNAUs mötesscheman, kommer att
utgöra hinder mot att uppfylla bestämmelserna i 9 kap 27 § PBL, eller ytterligare
förlänger handläggningstiden utöver vad dessa bestämmelser medger, om inte BNs
ordförande har begärt att beslut ska fattas av BN självt eller BNAU.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

2018-11-27
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BN § 268

Ändring av Byggnadsnämndens
delegationsordning - avseende handläggare

BN 2018/2908

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden (BN) beslutar med omedelbar verkan utöka nämndens delegation
till bygglovhandläggare, koordinator och inspektörer inom
samhällsbyggnadsförvaltningen, enligt följande:
1. Bygglovshandläggare, koordinator och inspektörer har delegation att
handlägga och besluta i ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan, även
avvisa och avslå ansökningar, med stöd av 9 kap 22, 27 27a, 45 och 46 §§
samt 12 kap 8a § PBL, i den omfattning som faller inom respektive
befattningshavares ansvarsområde.
Det innebär att delegationen fördelas enligt följande,
- bygglovshandläggare - 9 kap 22, 27 3 stycket, 27a, samt 12 kap 8a § PBL,
- inspektörer - 9 kap 22, 45 och 46 §§ samt 12 kap 8a § PBL, och
- koordinatorer - 9 kap 22 1 stycket, 27a 1&2 stycket §§ PBL.

Sammanfattning

För att kunna handlägga lovärenden, förhandsbesked och anmälan på ett effektivt
sätt är det nödvändigt att Byggnadsnämnden ger bygglovshandläggare, koordinatorer
och inspektörer delegation att fatta beslut om att förelägga, avvisa och avgöra i de
frågor som är knutna till bestämmelserna i 9 kap 27 & 45 §§ PBL
Det innebär att bygglovshandläggare, koordinatorer och inspektörer i den omfattning
som faller inom respektive befattningshavares ansvarsområde ges delegation att:
-

förelägga sökanden att inom en viss tid avhjälpa brister i ansökan om lov,
förhandsbesked eller anmälan (9 kap 22 § PBL),

-

avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick, om sökanden har
förelagts att avhjälpa en brist i ansökan, om lov, förhandsbesked eller
anmälan, och föreläggandet inte följs (9 kap 22 § PBL),

-

bestämma och meddela sökanden att en ny tidsfrist gäller från den dag då
bristen avhjälptes, om sökanden har förelagts att avhjälpa en brist i ansökan
om lov, förhandsbesked eller anmälan (9 kap 27 & 45 §§ PBL),

-

bestämma att förlänga den ursprungliga tidsfristen för handläggningen av ett
lovärende, förhandsbesked eller anmälan en gång, innan den har löpt ut, med
högst tio veckor, om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller
utredningen i ärendet (9 kap 27 & 45 § § PBL),
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-

meddela sökanden skriftligen om ändringar av tidsfristen för beslut i
lovärenden, förhandsbesked och anmälan, om tidsfristen börjar löpa vid en
annan tidpunkt än när ansökan kom in till nämnden (9 kap 27a & 46 §§
PBL),

-

meddela sökanden skriftligen om vilka tidsfrister som gäller för beslut i
ärende avseende ansökan om lov, förhandsbesked eller anmälan, att den
avgift som nämnden får ta ut för handläggningen reduceras om tidsfristen för
beslut överskrids, och möjligheterna att överklaga nämndens beslut (9 kap
27a & 46 §§ PBL)

-

meddela sökanden skriftligen om förlängningen och skälen till förlängningen
av tidsfristen för handläggningen av lovärenden och förhandsbesked, om
tidsfristen förlängs enligt 27 § 3 stycket eller 45 § 3 stycket (9 kap 27a & 46 §§
PBL),

-

reducera avgiften med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist
enligt 9 kap. 27 § 1 stycket eller 46 § 1 stycket PBL överskrids, för den avgift
som tas ut för handläggningen av ett lovärende enligt 8 § 2, 8 eller 9, för
handläggningen av ett ärende om förhandsbesked enligt 8 § 1, 8 eller 9, eller
för den avgift som tas ut för handläggningen av en anmälan enligt 8 § 1, 3
eller 9 (12 kap 8 a § PBL).

Bedömning

För att kunna handlägga lovärenden, förhandsbesked och anmälan på ett effektivt
sätt är det nödvändigt att Byggnadsnämnden ger bygglovshandläggare, koordinatorer
och inspektörer delegation att fatta beslut om att förelägga, avvisa och avgöra i de
frågor som är knutna till bestämmelserna i 9 kap 27 & 45 §§ PBL, d.v.s. de paragrafer
som säger att:
-

Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked
skyndsamt. När en ansökan om lov, förhandsbesked eller anmälan kommer
in till nämnden, ska sökanden skriftligen informeras om vilka tidsfrister som
gäller för beslut i ärendet, att den avgift som nämnden får ta ut reduceras om
tidsfristen för beslut överskrids, och sökandens möjligheter att överklaga
nämndens beslut.

Byggnadsnämnden ska självt eller genom delegerad beslutsfattare, som utgångspunkt
meddela beslut i ärenden och lov och förhandsbesked inom tio veckor, och i
anmälanärenden inom fyra veckor, från den dag ansökan kom in, eller från den
senare dag då eventuellt ytterligare underlag, på sökandens initiativ, kommer in.
Om sökanden, inom tre veckor från den dag ansökan kom in eller den senare dag då
ytterligare underlag kommit in från sökanden, har blivit förelagd att avhjälpa en brist i
ansökan, räknas tidsfristen på tio veckor, respektive fyra veckor, från den dag
sökanden har avhjälpt bristen genom att komplettera sin ansökan. Föreläggandet ska
även innehålla en upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet
kan komma att avgöras i befintligt skick om sökanden inte följer föreläggandet.
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Vidare gäller att om det är nödvändigt på grund av ”handläggningen eller
utredningen i ärendet”, får nämnden besluta att tidsfristen om tio veckor, respektive
fyra veckor, förlängs en gång med högst tio respektive fyra veckor.
Både om tidsfristen för beslut börjar löpa vid en annan tidpunkt än när ansökan kom
in till nämnden eller nämnden beslutar om en förlängning av tidsfristen ska sökanden
skriftligen informeras om detta. Vid förlängning av tidsfristen ska sökanden även
skriftligen informeras om skälen till förlängningen.
Om den tidsfrist som gäller för handläggningen av ett ärende överskrids ska
nämnden på eget initiativ reducera den avgift som nämnden tar ut för
handläggningen av ärendet med 1/5 för varje påbörjad vecka som tidsfristen
överskrids. I de beslut som kommer att fattas i ärenden om lov, förhandsbesked och
anmälan ska nämnden redovisa hur avgiften för handläggningen av ärendet har
fastställts.
Om sökanden inte håller med nämndens beslut om vilka tidsfrister som har gällt för
handläggningen av ett ärende kan sökanden överklaga den delen av beslutet. Om
tidsfristen innehåller en del som avser beslut om en förlängning av tidsfristen med
högst tio veckor, enligt 9 kap 27 § 3 stycket PBL, så är dock den delen inte
överklagningsbar. Motsvarande gäller inte för förlängningen av tidsfristen i
anmälanärenden.
De paragrafer som förslag till delegationen avser återfinns i 9 kap 22, 27, 27a, 45 och
46 §§ samt i 12 kap 8a § PBL. Bygglovshandläggare, koordinatorer och inspektörer
föreslås med hänvisning till det ovan anförda ges delegation från Byggnadsnämnden
att besluta i ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan, även avvisa och avslå
ansökningar, med stöd av 9 kap 22, 27, 27a, 45 och 46 §§ samt 12 kap 8a § PBL, i
den omfattning som faller inom respektive befattningshavares ansvarsområde.
Det innebär att bygglovshandläggare, koordinatorer och inspektörer i den omfattning
som faller inom respektive befattningshavares ansvarsområde får/ska:
förelägga sökanden att inom en viss tid avhjälpa brister i ansökan om lov,
förhandsbesked eller anmälan (9 kap 22 § PBL),
avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick, om sökanden har förelagts att
avhjälpa en brist i ansökan, om lov, förhandsbesked eller anmälan, och föreläggandet
inte följs (9 kap 22 § PBL),
bestämma och meddela sökanden att en ny tidsfrist gäller från den dag då bristen
avhjälptes, om sökanden har förelagts att avhjälpa en brist i ansökan om lov,
förhandsbesked eller anmälan (9 kap 27 & 45 §§ PBL),

bestämma att förlänga den ursprungliga tidsfristen för handläggningen av ett
lovärende, förhandsbesked eller anmälan en gång, innan den har löpt ut, med högst
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tio veckor, om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i
ärendet (9 kap 27 & 45 § § PBL),
meddela sökanden skriftligen om ändringar av tidsfristen för beslut i lovärenden,
förhandsbesked och anmälan, om tidsfristen börjar löpa vid en annan tidpunkt än när
ansökan kom in till nämnden (9 kap 27a & 46 §§ PBL),
meddela sökanden skriftligen om vilka tidsfrister som gäller för beslut i ärende
avseende ansökan om lov, förhandsbesked eller anmälan, att den avgift som
nämnden får ta ut för handläggningen reduceras om tidsfristen för beslut överskrids,
och möjligheterna att överklaga nämndens beslut (9 kap 27a & 46 §§ PBL)
meddela sökanden skriftligen om förlängningen och skälen till förlängningen av
tidsfristen för handläggningen av lovärenden och förhandsbesked, om tidsfristen
förlängs enligt 27 § 3 stycket eller 45 § 3 stycket (9 kap 27a & 46 §§ PBL),
reducera avgiften med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt 9
kap. 27 § 1 stycket eller 46 § 1 stycket PBL överskrids, för den avgift som tas ut för
handläggningen av ett lovärende enligt 8 § 2, 8 eller 9, för handläggningen av ett
ärende om förhandsbesked enligt 8 § 1, 8 eller 9, eller för den avgift som tas ut för
handläggningen av en anmälan enligt 8 § 1, 3 eller 9 (12 kap 8 a § PBL).
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Gunnar Gustafsson, bitr. stadsarkitekt. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden (BN) beslutar
med omedelbar verkan utöka nämndens delegation till bygglovhandläggare,
koordinator och inspektörer inom samhällsbyggnadsförvaltningen, enligt följande:
1. Bygglovshandläggare, koordinator och inspektörer har delegation att
handlägga och besluta i ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan, även
avvisa och avslå ansökningar, med stöd av 9 kap 22, 27 27a, 45 och 46 §§
samt 12 kap 8a § PBL, i den omfattning som faller inom respektive
befattningshavares ansvarsområde.
Det innebär att delegationen fördelas enligt följande,
- bygglovshandläggare - 9 kap 22, 27 3 stycket, 27a, samt 12 kap 8a § PBL,
- inspektörer - 9 kap 22, 45 och 46 §§ samt 12 kap 8a § PBL, och
- koordinatorer - 9 kap 22 1 stycket, 27a 1&2 stycket §§ PBL.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

2018-11-27
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BN § 269

Överflytt av enheten för
bostadsanpassningsbidrag till
samhällsbyggnadsförvaltningen

BN 2018/2500

Byggnadsnämndens beslut

Enheten för bostadsanpassningsbidrag som tillhör Socialförvaltningen och hanterar
bostadsanpassningsbidrag flyttas inte till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sammanfattning

Utredning om hälso- och sjukvårdens åtagande och inriktning s.k.
Framtidsutredningen beslutades av Kommunfullmäktige 2009-02-23 och resulterade i
att bostadsanpassningen skulle överföras till socialnämnden. Socialnämnden och
tekniska nämnden fick i uppdrag att utreda frågan om genomförandet av
överföringen. 2011-01-01 övergick bostadsanpassningen till socialförvaltningen.
Socialförvaltningen skriver i sin tjänsteskrivelse (SON 2018/361):
Resultatet av överflytten till socialförvaltningen blev inte det förväntade.
Bostadsingenjörerna på enheten för bostadsanpassning har inget professionellt utbyte
av att tillhöra socialförvaltningen vilka utgår ifrån en annan lagstiftning,
socialtjänstlagen. Handläggare vid enheten för bostadsanpassning söker i stället stöd i
frågor inom samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet där deras professionella
motsvarighet har sin tillhörighet, likaså vad gäller lagstiftning.
Bedömning

I maj 2017 fick vi en förfrågan från Socialförvaltningen att diskutera en eventuell flytt
av enheten för bostadsanpassningsbidrag till samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi var i
inledningsskedet försiktigt positiva till en fortsatt dialog. Efter att riskbedömningar
genomförts vid båda förvaltningarna samt frågan behandlats på
Samhällsbyggnadsförvaltningens samverkansmöte gjordes bedömningen att
förvaltningen inte har förutsättningar att ta emot enheten för
bostadsanpassningsbidrag. Detta beslut meddelades till Socialförvaltningen i juni
2018.
Samhällsbyggnadsförvaltningen och framförallt enheten Bygg står i dag för stora
utmaningar. Enheten har under de senaste två åren ökat andelen medarbetare med ca
30 % vilket innebär ett stort arbete med att få en fungerande grupp samt att
kompetensutveckla de nya medarbetarna. Enheten arbetar också med att införa nya
rutiner för att kunna hantera ändringen i plan- och bygglagen avseende reducerad
avgift för lov, förhandsbesked och anmälan om handläggningstiden inte innehålls.
Enheten har också sedan årsskiftet skapat en tillsynsgrupp som bl.a. ska hantera
anmälningar om ”svartbyggen”.
Att i detta läge införa ytterligare en verksamhet skulle påverka enhet Bygg negativt.
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Att enheten för bostadsanpassningsbidrag ska tillhöra
Samhällsbyggnadsförvaltningen tycker vi inte är tillräckligt utrett och har utförts av
Socialförvaltningen och inte i samråd med andra förvaltningar. Den tillhörighet och
vissa av de kompetenser som efterfrågas är också sådant som ligger under
Teknikförvaltningens ansvar såsom VVS-, el- och byggkompetens samt stöd vid
bedömning av skäliga kostnader
Med anledning av ovan är förslaget att avslå socialförvaltningens begäran om att
enheten för bostadsanpassningsbidrag överflyttas till samhällsbyggnadsförvaltningens
bygglovsenhet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Johan Åberg, förvaltningschef. Byggnadsnämnden ansluter sig
till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden beslutar att
enheten för bostadsanpassningsbidrag som tillhör Socialförvaltningen och hanterar
bostadsanpassningsbidrag inte flyttas till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-27
Skickas till
Socialförvaltningen
Sökande
Socialnämnden
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BN § 270

Remiss från Justitieombudsmannen JO:
angående handläggning i ärende BN
2016/1252

BN 2018/2507

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna förvaltningens beskrivning av handläggningen
och förslag till yttrande.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Lars-Erik Benneck (M) i handläggningen av detta ärende.

Sammanfattning

JO har begärt in upplysningar och yttrande från Byggnadsnämnden. Av yttrandet ska
särskilt framgå hur handläggningen förhåller sig till 9 kap 27 § plan- och bygglagen.
Vidare ska särskilt redovisas hur nämnden har handlagt Håkan Westerlunds skrivelse
daterad den 23 februari 2017 och hur handläggningen förhåller sig till
bestämmelserna om myndighetens serviceskyldighet och som vid tidpunkten för
handläggningen fanns i 4 § förvaltningslagen (1986:223). en bedömning av det som
framkommit.
Berörd befattningshavare ska ges tillfälle att lämna synpunkter.
Till remissvaret ska fogas ett protokollsutdrag från sammanträdet vid vilket nämnden
fattade beslut om yttrande till JO.
Beskrivning av handläggningen av ärendet
ansökan om förhandsbesked inkom 2016-04-15. Begäran om
komplettering av inkomna handlingar sker 2016-05-18. Kompletteringar inkommer
och enligt byggnadsnämndens diarium är ansökan bedömd fullständig 2016-05-22.
Enligt 9 kap 27 § PBL ska beslut i bygglovsärenden fattas senast tio veckor efter det
att ansökan är fullständig. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet,
får tiden förlängas en gång med högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna.
Möjlighet till att motivera och förlänga tiden för handläggning i detta ärende har
funnits men så har inte skett. I det aktuella ärendet borde beslut ha fattats senast
2016-07-31 alternativt 2016-10-02 om ärendets handläggningstid förlängts upp till 20
veckor.
Handläggningen efter att ansökan bedömts fullständig påbörjades först 2017-02-15.
inkommer 2017-02-24 med en skrivelse med frågan om hur
handläggningen av ärendet förhåller sig till bestämmelserna om myndigheters
serviceskyldighet, denna skrivelse registreras i ärendet samma datum, men besvaras
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inte. Efter skrivelsen inkommit fortsätter kommuniceringen kring ärendet mellan
handläggare och sökande i samband med handläggningens framåtskridande, fram till
beslutsdatum.
Beslut om avslag i ärendet fattas av Byggnadsnämnden 2017-06-21
Bedömning

Byggnadsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltning anser inte att den långa
handläggningstiden av det aktuella ärendet är acceptabel. Det är uppenbart att enhet
Bygg inte har levt upp till de lagstyrda kraven avseende handläggningstiden för det
aktuella ärendet. Det är heller inte acceptabelt att sökanden inte fått sin skrivelse om
hur handläggningen förhåller sig till bestämmelser om myndigheters
serviceskyldighet, enligt Förvaltningslag (1986:223), besvarad.
Handläggningstiderna för bygglovsärenden har varit ett problem för
Byggnadsnämnden och Samhällsbyggnadsförvaltningen under en längre tid. Kritik
mot Byggnadsnämnden och Samhällsbyggnadsförvaltningen, vare sig den kommer
från JO eller någon annan, är inget varken Byggnadsnämnden, ledningen för
Samhällsbyggnadsförvaltningen eller någon annan tjänsteman i förvaltningen tar lätt
på.
Vid den tidpunkt då ärendet inkom till Byggnadsnämnden, 2016-04-15, befann sig
både enhet Bygg och Samhällsbyggnadsförvaltningen i ett mycket kritiskt läge.
Förvaltningschefen hade avgått i slutet av 2015 efter att förvaltningen ådragit sig en
s.k. 66a-anmälan enlig Arbetsmiljölag (1977:1160). En tf. förvaltningschef var tillsatt
och en stor omorganisationsutredning pågick, där personalen var delaktig under
arbetstid, samtidigt som ärendeinflödet till enheten fortsatte att ligga på en hög nivå.
Enhet byggs enhetschef bestämde sig i samband med detta också för att avsluta sin
tjänst som enhetschef. Utöver detta var även flera handläggare och inspektörer
sjukskrivna sedan tidigare. Detta i sin tur ledde till att ärendekön fortsatte att växa till
en ännu högre nivå.
Omorganisationsutredningen pågick under större delen av 2016. Ny enhetschef
tillträdde 2016-09-01 och en ny förvaltningschef 2016-09-05. Efter detta inrättades
den nya organisationsmodellen 2016-10-01, den var dock inte fullt bemannad vid den
tidpunkten.
Det kan konstateras att enhet Bygg under åren, 2011-2017, byggt kö med ett stort
antal ärenden/år, vilket trots insatser tar lång tid att korta ned för att uppnå balans
mellan inkommande ansökningar och utgående beslut.
Anledningen till den uppkomna situationen är, utöver ovan nämnda, en för låg
bemanning under de senaste 6-7 åren, när det gäller antalet handläggare och
inspektörer. Till detta kan läggas en hög sjukfrånvaro, en stor personalomsättning
samt en stor andel oerfaren personal. Förvaltningen har också sedan en tid tillbaka
genomgått en generationsväxling och därigenom tappat många decenniers erfarenhet.
Enhetens möjligheter att under 2016-2017 uppnå balans i ärendekön har varit i stort
sett obefintliga.
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Enhetens personalstyrka har succesivt utökats fr.o.m. oktober 2016, men inte förrän
nu i november 2018 är den planerade organisationen fullt bemannad.
Anledningen är att det varit mycket svårt att rekrytera rätt personal. Bemanningen är i
nuläget utökad jämfört med tidigare år men den positiva effekten på ärendekön har
blivit fördröjd. De nyanställda har liten eller ingen erfarenhet av att arbeta som
handläggare och myndighetsutövande tjänsteman och har behövt lång inskolningstid.
Detta i kombination med att en ny arbetsmodell/organisation implementerats
parallellt och att antalet inkommande ärenden inte minskat så anger det svårigheterna
som enheten gått igenom, och till viss del ännu går igenom, för att klara lagstadgade
handläggningstider och uppnå balans.
Med detta som bakgrund är det inte det anmälda ärendets svårighetsgrad i sig eller
utförandet av handläggningen i det enskilda ärendet som gör att handläggningen tagit
så mycket längre tid än lagen föreskriver. Huvudanledningen är den att det vid
tidpunkten för ärendets registrering fanns alldeles för många ärenden i kö sedan
tidigare, att det inte funnits tillräcklig med personal på plats att handlägga ärendena
och att förvaltningen befunnit sig i ett mycket besvärligt läge.
Ärendets ansvariga handläggare anställdes 2016-10-01 och hade vid tidpunkten för
tilldelningen av ärendet varit i tjänst endast 4,5 månad och under den tiden endast
handlagt några enstaka ärenden.
Handläggaren bedöms inte kunna belastas för ärendets fördröjning utan det faller
tillbaka på enhetens historik, den instabila organisationen och bristfälliga
bemanningen.
Bedömningen är även den att det inte heller finns anledning att rikta enskild kritik
mot ansvarig handläggare då det gäller skrivelsen som inte besvarats. Den ringa
erfarenheten, den pressade arbetssituationen med ett stor antal ärenden att hantera i
kombination med det som nämnts tidigare bedöms vara anledningen till att det inte
skrivits något svar på skrivelsen, vilket är mycket beklagligt.
Handläggaren lämnade sin anställning vid samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-0930. I samband med denna skrivelse har den tidigare handläggaren givits möjlighet att
inkomma med synpunkter men har valt att avstå.
Fortsatt pågår det ett långsiktigt och dagligt förbättringsarbete inom hela
Samhällsbyggnadsförvaltningen i allmänhet och inom enhet Bygg i synnerhet.
Förbättringsarbetet syftar till att uppnå balans mellan inkommande ansökningar och
utgående beslut, korta handläggningstiderna och höja kvaliteten på
Byggnadsnämndens beslut. Enheten visar i dag förbättrade resultat inom bl.a. det att;
ärendekön under 2018 minskat med ca 50 %andelen bygglov och förhandsbesked
som beslutas inom 10 veckor har ökat från 50% 2017 till 70 % 2018andelen bygglov
och förhandsbesked som beslutas inom 20 veckor är i nuläget
95%anmälningsärenden handläggs inom lagstadgad tid
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Det återstår ännu ett stort arbete att göra detta ännu bättre och hållbart över tid. I
samband med detta så arbetar vi även för utökad tillgänglighet och service för
sökande och medborgare överlag.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Gunnar Gustafsson, bitr. stadsarkitekt. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden beslutar
godkänna förvaltningens beskrivning av handläggningen och förslag till yttrande.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att yrkandet vinner bifall.
Sökande
Riksdagens ombudsmän, Justitieombudsmannen, Box 16327, 10326 STOCKHOLM
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BN § 271

Medborgarförslag. Ändra detaljplanen för
Strandgärdet i Visby

BN 2018/661

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning och
beslutar att översända den till Regionfullmäktige via Regionstyrelseförvaltningen

Sammanfattning

Ett medborgarförslag från
har den 13/2 inkommit till
Regionfullmäktige med förslag till beslut att ändra detaljplanen för strandgärdet i
Visby. Motiveringen är att då det råder brist på pareringar vid Visby Lasarett bör
detaljplanen ändras från parkmark till parkeringsyta. Många medarbetare och
besökare skulle se mer positivt på Regionen om det skulle bli lättare att få parkering
när man arbetar eller ska besöka lasarettet.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag från Regionstyrelsen att se över
Översiktsplan för Gotland och klarlägga aktualiteten på de Fördjupade
översiktsplanerna bla för den fördjupade översiktsplanen för ”Hela Visby”.
Hur man strategiskt hanterar parkeringsfrågor och vilka detaljplaneändringar som
behöver göras bör framgå i denna översyn som påbörjas vid årsskiftet 2019.
Parkeringssituationen är en fråga som ligger under Tekniska nämnden. Att det inte är
en tillfredställande parkeringssituation vid lasarettet är Region Gotland medveten om.
Hur den på sikt ska lösas, om det är med nya parkeringsplatser på Strandgärdet eller
om det är parkeringsdäck på ordinarie parkeringsyta eller på annat sätt måste
Tekniska nämnden komma med förslag på. Sedan är det i den översiktliga
planeringen man gör avvägningen mellan olika intressen och sedan därefter ge
detaljplanuppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anders Rahnberg, enhetschef plan. Byggnadsnämnden ansluter
sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden godkänner
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning och beslutar att översända den till
Regionfullmäktige via Regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-23
Medborgarförslag daterat 2018-02-13
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Skickas till
Registrator-rs@gotland.se
Sökande
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BN § 272

GAMMELGARN GARTARVE 4:1 - Beslut om
granskning

BN 2013/891

Byggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska sända ut planförslaget, daterat 2018-12-05, för
granskning enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Sammanfattning

Syftet med planläggningen är att tillskapa tolv nya fastigheter för bostadsändamål.
Inplaceringen av de nya tomterna utgår från befintlig bebyggelsestruktur, vilket
innebär att fastigheterna nås från gemensam väg och omges av naturmark, så att den
skogliga karaktären bibehålls och landskapsbilden inte påverkas negativt. I den inre
delen av området samlas sju av fastigheterna kring en planerad damm. Övrig mark
regleras som naturmark. Fyra intilliggande befintliga fastigheter ingår också i
detaljplanen.
Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 26 oktober 2005 , § 248 med beslut om
planuppdrag . I beslutet framgår att planläggning ska föregås av ett planprogram.
Byggnadsnämnden godkände planprogram för området 5 december 2007, § 215.
FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik, 2017-06-19, ersätter det planprogram
som har tagits fram för området. Föreslagen bebyggelsen har delvis stöd i Fördjupad
översiktsplan för Östergarn och Katthammarsvik 2025.
Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2016-12-07 § 235 , med beslut om
samråd. Samråd har genomförts med planförslaget daterat 2016-11-23. Inkomna
synpunkter och de åtgärder som dessa har föranlett har redovisats i en
samrådsredogörelse .
Ett granskningsförslag, daterat 2018-12-05, har tagits fram.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att samrådsförslag för Gammelgarn
Gartarve 4:1 m fl kan sändas ut för granskning.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stina Wester, fysisk planerare. Byggnadsnämnden ansluter sig till
förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Samhällsbyggnadsförvaltningen ska
sända ut planförslaget, daterat 2018-12-05, för granskning enligt 5 kapitlet plan- och
bygglagen (PBL 2010:900).
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Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-12-05
Planbeskrivning, 2018-12-05
Plankarta, 2018-12-05
Samrådsredogörelse, 2018-12-02
Sökande
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BN § 273

VISBY RUSSET 2 - Begäran om planbesked

BN 2018/1951

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden lämnar positivt planbesked enligt 5 kap 2 § Plan- och bygglagen
(SFS 2010:900) och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag ändra detaljplan för
fastigheterna Visby Russet 1, 2 och 3 under förutsättning att fastighetsägare till
samtliga tre fastigheter samtycker till att ett planarbete påbörjas.
Byggnadsnämndens kostnader ska regleras i plankostnadsavtal med sökanden.
Ordföranden undertecknar plankostnadsavtalet.
Byggnadsnämnden tar inte ställning till exploateringens omfattning.
Förslag till detaljplan bedöms inte få några regionalekonomiska konsekvenser.

Avgift

Planbeskedsavgift
Totalt

15 000 kronor

15 000 kronor

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

Begäran om planbesked inkom 2018-08-28 till Samhällsbyggnadsförvaltningen med
önskan om upphävande av gällande fastighetsplan och ändring av gällande detaljplan
för att möjliggöra avstyckning av fastigheten Visby Russet 2, för att möjliggöra
avstyckning av fastigheten och därefter uppföra ytterligare en huvudbyggnad enligt
utformningskrav motsvarande de kulturhistoriska värden som finns inventerade i
området. Visby Russet 2 utgörs av en hörntomt om ca 1154 m2 i den södra änden av
den rundgata som löper runt kvarteret Russet. Befintlig huvudbyggnad är placerad på
Sandövägssidan. En eventuell ny byggnad, enligt sökande avses en 1 ½ plans villa i
liknande uttryck som för resterande hus i kvarteret, skulle i sådana fall placeras på
Karlsövägssidan i linje med befintlig bebyggelse.
Gällande detaljplan (0980-A3/1957) antagen 1957-09-28, medger minsta tomtarea
om 600 m2. Den rådande tomtstrukturen är fastslagen i gällande fastighetsplan
antagen är 1965-01-30.
Begäran om planbesked inkom även 2017-09-27 med samma önskan som aktuell
inkommen begäran om planbesked. Byggnadsnämnden beslutade 2018-02-07 § 13 att
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inte bevilja planbesked för aktuell fastighet, på grund av att det av resursskäl var svårt
att prioritera arbetet med denna typ av detaljplanearbete.
Bedömning

Begäran om planbesked omfattar upphävande av gällande fastighetsplan och ändring
av gällande detaljplan för att möjliggöra avstyckning av fastigheten Visby Russet 2 (en
hörnfastighet), för att möjliggöra avstyckning av fastigheten och därefter uppföra
ytterligare en huvudbyggnad.
Gällande detaljplan medger inte ytterligare en huvudbyggnad på hörnfastigheter, ej
heller tomtstorlekar under 600 m2. Den förfrågade hörntomten på fastigheten Visby
Russet 2 är den enda av sitt slag i kvarteret och dess placering på tvärs i slutet av
dubbla rader av hus ger bebyggelseraden på Karlsövägssidan ett något oavslutat
intryck, varför en ytterligare huvudbyggnad på hörntomten kan anses passa in i
kvarterets bebyggelsestruktur. För att möjliggöra det krävs att fastighetsplanen
upphävs samt att detaljplanen ändras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att en förutsättning för att ändra detaljplanen
är att ändringen omfattar hela kvarteret Russet, (Visby Russet 1-3) och att
fastighetsplanen för kvarteret upphävs i samband med att detaljplanen ändras. Detta
för att underlätta framtida hantering av kvarteret.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden att ge uppdrag att ändra
detaljplan för fastigheterna Visby Russet 1,2 och 3, under förutsättning att
fastighetsägare till samtliga tre fastigheter samtycker till att ett planarbete påbörjas.
Området är utpekat i Region Gotlands kulturmiljöprogram som värdefull
bebyggelsemiljö och beskrivs i bilaga ”Bebyggelsens och utemiljöns karaktärsdrag i
Visby ytterstad 1900-2000” till Fördjupad översiktsplan Hela Visby som ”område
med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt”.
Förutom att reglera fastighetsstorlek ska en ny detaljplan reglera utformning av
bebyggelse för att säkra kvalitéer som man bedömt finns i området, så att områdets
karaktär och särprägel bevaras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen kan hanteras med
standardförfarande då den är förenlig med kommunens översiktsplan och saknar
betydande intresse för allmänheten. Byggnadsnämnden antar detaljplanen enligt
delegationsordning.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stina Wester, fysisk planerare. Byggnadsnämnden ansluter sig till
förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden lämnar positivt
planbesked enligt 5 kap 2 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och ger
37 (151)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-12-19

samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag ändra detaljplan för fastigheterna Visby
Russet 1, 2 och 3 under förutsättning att fastighetsägare till samtliga tre fastigheter
samtycker till att ett planarbete påbörjas.
Byggnadsnämndens kostnader ska regleras i plankostnadsavtal med sökanden.
Ordföranden undertecknar plankostnadsavtalet.
Byggnadsnämnden tar inte ställning till exploateringens omfattning.
Förslag till detaljplan bedöms inte få några regionalekonomiska konsekvenser.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-12-05
Begäran om planbesked, 2018-08-28
Sökande
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BN § 274

SANDA RUNNE 1:26 - Beslut om antagande

BN 2013/1374

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden ska anta planförslaget, daterat 2018-12-05, enligt 5 kapitlet 11§
plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Detaljplanen syftar till att utveckla ett bostads- och fritidshusområde (23 tomtplatser
varv 21 för friliggande bebyggelse samt 2 tomtplatser för radhusbebyggelse) i Sanda,
strax söder om Västergarn, öster om länsväg 140.
Bebyggelsen formeras kring ett vägnät som kopplas till två befintliga anslutningar till
allmän väg. Minsta tomtstorlek ska vara 2 000 kvm. Den föreslagna bruttoarean för
bostäder inom planområdet uppgår till ca 6500 kvm. Ett större naturområde regleras
i områdets östra del bl a för att skydda fridlysta orkidéer och rödlistade skugglostor.
Detta kan även användas för det rörliga friluftslivet och de boende i närområdet.
Delar av slåttermarken i söder tas tillvara för att kunna användas för gemensamma
aktiviteter samt dagvattendamm.
Planförslaget, daterat 2016-11-23 , har varit utsänt för granskning under tiden fr o m
2016-12-19 t o m 2017-01-27. Inkomna synpunkter och de åtgärder som dessa har
föranlett har redovisats i ett utställningsutlåtande. Genomförda ändringar bedöms
inte vara av sådan principiell karaktär eller av sådan art att ett förnyat
utställningsförfarande erfordras.
Bedömning

Genomförda ändringar bedöms inte vara av sådan principiell karaktär eller av sådan
art att ett förnyat utställningsförfarande erfordras. Samhällsbyggnadsförvaltningen
bedömer att detaljplaneförslag för Sanda Runne 1:26 m fl kan antas av
byggnadsnämnden.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stina Wester, fysisk planerare. Byggnadsnämnden ansluter sig till
förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden ska anta
planförslaget, daterat 2018-12-05, enligt 5 kapitlet 11§ plan- och bygglagen (PBL
2010:900).
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Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-12-05
Planbeskrivning, 2018-12-05
Plankarta, 2018-12-05
Granskningsutlåtande, 2018-12-05
Bullerutredning, 2015-12-17
Översiktlig geoteknisk utredning, 2016-03-03
Gotlands botaniska förening GBF inventering 2015 Sanda Runne 1:26, 2015-08-19
Rapport arkeologisk utredning Runne sanda 2015-09-29

Sökande
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BN § 275

VISBY TELEFONEN 4 - Preciserat beslut om
samråd

BN 2017/1532

Byggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska samråda med planförslaget, daterat 2018-12-05,
enligt 5 kapitlet 11§ plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Beslutet är en precisering
av byggnadsnämndens beslut 2018-11-14 § 246 och därmed säkerställs att
detaljplaneändringen är förenlig med gällande översiktsplan för Visbyområdet ”Hela
Visby”.

Sammanfattning

Begäran om planbesked inkom 2017-06-02 till samhällsbyggnadsförvaltningen med
önskan om ändring av gällande detaljplan för fastigheten Visby Telefonen 4. Begäran
rör önskan om tillägg i befintlig detaljplan i syfte att möjliggöra för dagligvaruhandel
och livsmedelsförsäljning. Planbestämmelsen industri tas bort.
På fastigheten Visby Telefonen 4 huserar emellertid redan idag verksamheter, kontor
och träningsanläggning varför samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att
med en adekvat rening av inomhusluften genom filter eller dylikt, tillsammans med
avståndet till utsläppskällan (Visby Telefonen 5), så bör det kunna vara möjligt med
dagligvaruhandel och livsmedelsförsäljning på fastigheten.
Bedömning

Syftet med planläggningen är att inom befintlig byggnad på fastigheten Telefonen 4
tillåta markanvändningen dagligvaruhandel/livsmedelshandel. Byggnadsnämnden
föreslås ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda med planförslaget,
daterat 2018-12-05.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras Anders Rahnberg, enhetschef plan. Byggnadsnämnden ansluter sig
till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Samhällsbyggnadsförvaltningen ska
samråda med planförslaget, daterat 2018-12-05, enligt 5 kapitlet 11§ plan- och
bygglagen (PBL 2010:900). Beslutet är en precisering av byggnadsnämndens beslut
2018-11-14 § 246 och därmed säkerställs att detaljplaneändringen är förenlig med
gällande översiktsplan för Visbyområdet ”Hela Visby”.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall,
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2018-11-21
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Plankarta, daterad 2018-12-05
Planbeskrivning, daterad 2018-12-05
Sökande
Gotland Investment AB, Jonathan Carlzon, Stenkumlaväg 4, 62146 VISBY
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BN § 276

VÄSTERHEJDE VIBBLE 1:195 - Begäran om
planbesked

BN 2018/1880

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden förklarar sig inte beredda att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att upprätta detaljplan för fastighet Västerhejde Vibble 1:195 (skifte 2) för
att möjliggöra för bostäder

Avgift

Planbeskedsavgift
Totalt

15 000 kronor

15 000 kronor

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

Begäran om planbesked inkom 2018-08-20 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet
Plan, med önskan om upprättande av detaljplan för fastigheten Västerhejde Vibble
1:195 (skifte 1,2 och 3), Region Gotland.
Avsikten är att planlägga de förfrågade markytorna enligt ny användning som anges i
den fördjupade översiktsplanen Hela Visby 2025. I FÖP Hela Visby 2025 betecknas
området som möjlig utbyggnad för bebyggelse inklusive grönområde.
Åtgärden innebär en ändring av den faktiska markanvändningen som idag är
stödberättigad jordbruksmark.
Det föreslagna planområdet (alla skiften) omfattar ca 11 ha. Bebyggelse redovisas på
skifte 1 och 2. Bebyggelse på skifte 1, dvs det östra skiftet omfattar ca 14 fastigheter
inklusive ytor för lek och natur. Bebyggelse på skifte 2, dvs väster om länsväg 140,
omfattar ca 13 fastigheter. Skifte 3, beläget öster om länsvägen med skifte 1 öster
därom, redovisas för odlingslotter. De föreslagna kvarteren kan enligt ansökan tänkas
rymma alla former av bostadsbebyggelse. Ansökan anger förslag på
utformningsbestämmelser och utnyttjandegrader hämtade från omkringliggande
detaljplaner i syfte att uppnå en harmonisering med kringliggande fastigheter.
Förslag rörande skifte 2 har i bifogad bilaga till ansökan bedömts som möjligt att
ansluta till det allmänna VA-ledningsnätet. Anslutning kan ske efter år 2020 och
förutsätter bildande av gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening för de
föreslagna fastigheterna (TN 2018/400).
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Byggnadsnämnden har vid ett tidigare tillfälle prövat ett föreslaget läge för
uppförande av ett bostadshus vilket bedömdes till sökandes nackdel (Au§ 257 Dnr
80225). En utvidgning av Vibble tätort bedömdes däri föregås av planläggning.
Området är ej tidigare detaljplanelagt.

Bedömning

Förvaltningens bedömning
Den förfrågade fastigheten omfattar tre stycken skiften som alla har olika
förutsättningar. Dat kuperade landskapet har höjdskillnader som medför långa
siktlinjer och ger området en säregen karaktär. Höjdskillnaden mellan det högsta läget
på den östra delen av skifte 2 och den lägsta delen mellan skifte 1 och 3 är ca 5 m.
Höjdskillnaden utgör resterna av en våtmark som tidigare legat på platsen.
Våtmarken är nu utdikad men i lågpunktsområdet finns en förhöjd risk för framtida
översvämningar eller sättningar från förändrade klimatförutsättningar. Ansvaret för
en långsiktigt hållbar och ändamålsenlig markanvändning är kommunalt. En beviljad
exploatering på olämpliga lägen utan fullt utredda förutsättningar kan i framtiden
komma att utlösa regionalt ersättningskrav.
Ca 300 meter norr om skifte 1 finns ett Regionalt vattenverk samt
grundvattenbrunnar. I skogskanten längs skifte 1 finns ett mycket vattenförande
område i nord-sydlig riktning. Region Gotlands VA-utvecklingsenhet med ansvar för
den långsiktiga vattenförsörjningen anger att det i ett längre perspektiv finns planer
på att placera ut fler brunnar på skifte 1 för att stärka vattenförsörjningen av Vibble
och Visby-området. De planerade husen kommer då att hamna i det framtida inre
vattenskyddsområdet. Skifte 1 och 3 är redan idag inom det sekundära
vattenskyddsområdet vilket ställer särkrav på bland annat avloppsförsörjning och
dagvattenhantering vid nybyggnation.
Samtliga skiften utgörs av brukningsvärd jordbruksmark som enligt rättsfall och
riktlinjer i Översiktsplan Bygg Gotland 2025 inte är lämplig att göra om till
44 (151)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-12-19

tomtmark, om det inte är för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Olämpligt
lokaliserad bostadsbebyggelse kan dessutom påverka framtida rättigheter att bedriva
jordbruksverksamhet på de omgivande markerna.
Hela det förfrågade området är dock utpekat som en möjlig bebyggelseyta för
bostäder i den fördjupade översiktsplanen för Hela Visby 2025 antagen av KF 200912-14 § 172 (FÖP). Planen är bedömd som fortsatt aktuell i samband med
aktualisering av Översiktsplan Bygg Gotland 2025 (ÖP) i beslut av RF 2014-06-16 §
97. Sedan aktualisering av ÖP och FÖP har Region Gotland antagit en VA-strategi
(2017-12-18 § 232) och står i bruk att anta en konkretiserande VA-plan. Planen
medför nya riktlinjer och målsättningar vid lokaliseringsprövning i områden som
riskerar att utifrån förändrade klimatförutsättningar leda till skada på privat och
allmän egendom.
Försvarsmakten har i yttrande daterat 2018-09-10 utryckt erinran mot
exploateringsförslaget. Försvarsmakten anser att störningskänslig bebyggelse, i detta
fall bostäder, kan innebära en påtaglig skada på riksintresset Tofta skjutfält och det
miljötillstånd som för närvarande behandlas av ansvarig tillståndsmyndighet. Den
ljudutbredning som det sökta miljötillståndet skulle medge innebär en kraftig
inskränkning i det kommunala planmonopolet. Yttrandet medför i praktiken att stora
delar av redan utpekade områden för ny bebyggelse i Visbys närområde riskerar att
inte kunna genomföras. En sådan utveckling är enligt Region Gotlands yttrande i
miljötillståndsprövningen för Tofta skjutfält inte önskvärd. Region Gotland har
efterlyst underlag som visar ljudutbredningen respektive nivåer.
Sammantaget, särskilt med hänsyn till Region Gotlands långsiktiga VA-planering och
behovet av att vid eventuell exploatering vidare utreda lämpligheten av
bostadsbebyggelse på skifte 1, på grund av grundvattenströmningar och
översvämningsrisk, bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen att en exploatering av
skifte 1 och 3 på fastigheten Västerhejde Vibble 1:195 i dagsläget inte är möjlig.
Västerhejde Vibble 1:195 skifte 2 bedöms dock inneha andra
utvecklingsförutsättningar. Utifrån områdets markförutsättningar och potential att
runda av och länka samman befintlig bebyggelsestruktur, bedömer
Samhällsbyggnadsförvaltningen, med stöd av FÖP Hela Visby att skifte 2 genom
planläggning kan vara lämpligt för vidare utbyggnad av Vibble. Det finns dock
aspekter som behöver behandlas i en framtida planläggning. Skiftet sluttar i östlig
riktning vilket medför att eventuella bullerstörningar från länsväg 140 som löper
genom det förfrågade området behöver hanteras genom en bullerutredning där
basutredning för 2040 ska användas. Förslaget anger att dämpande åtgärder kan vara
aktuellt. Bullervall eller –plank bedöms inte lämpligt då siktlinjer över det kuperade
landskapet i så stor mån som möjligt bör bevaras. Särskilt upp över den trädbeklädda
åsen i västlig riktning. Ny bebyggelse bör istället förskjutas inåt området och anknyta
till redan befintlig angöringsväg och bebyggelsestruktur. Skogsområdet närmast
befintligt bebyggelsekvarter i väster bör i planläggningen utredas för att anges som
naturmark för att bibehålla ekologiska samband i området. Planområdet måste
utformas så att befintlig jordbruksmark söder om skiftet inte berörs av planens
genomförande.
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Vidare planläggning får utvisa om eller hur en exploatering av området medför
påtaglig skada på riksintresset för försvarsmakten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen kan hanteras med
standardförfarande då den är förenlig med kommunens översiktsplan och saknar
betydande intresse för allmänheten. Byggnadsnämnden antar detaljplanen enligt
delegationsordning.
Byggnadsnämndens bedömning
Byggnadsnämnden är inte beredd att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan för fastighet Västerhejde Vibble 1:195 (skifte 2) för att möjliggöra
för bostäder med följande motivering: att Byggnadsnämnden önskar avvakta den
förnyade Översiktsplanen för Gotland ska inledas under 2019. I det arbetet behöver
en översyn över aktualiteten hos gällande fördjupade översiktsplaner att föras utifrån
nya krav och domar kring bland annat klimatanpassning, brukningsvärd
jordbruksmark med mera. Byggnadsnämnden önskar inte föregå det arbetet utan
önskar avvakta dess utfall.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Christian Björkman, fysisk planerare. Byggnadsnämnden
ansluter sig inte till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden förklarar sig
inte beredd att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan
för fastighet Västerhejde Vibble 1:195 (skifte 2) för att möjliggöra för bostäder.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2018-12-05
Ansökan, 2018-08-20
Sökande
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BN § 277

VISBY PILHAGEN 1:2 - Upprättande av
detaljplan - Samråd

BN 2017/734

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda med
upprättat planförslag för Visby Pilhagen 1:2, daterat 2018-12-05, i enlighet med kap 5
§§ 11-13 Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900). Beslut enligt reglemente RF 2015-0330 § 143.

Sammanfattning

Planförslaget syftar till att ge Gotlands Energi AB (GEAB), i egenskap av markägare
och verksamhetsutövare, möjligheter att utveckla och framtidssäkra det befintliga
transformatorsstationsområdet på fastigheten Visby Pilhagen 1:2, beläget mellan
Terra Nova, Pilhagen och Gråbo, alldeles intill länsväg 148 – Visbyleden.
Planförslaget ger GEAB möjlighet att ytmässigt utöka transformatoranläggningen i
syfte att försörja befintliga och planerade bostäder i södra Visby och
Visborgsområdet.
Ett utökat planområde medför att befintlig telecom-mast utanför befintligt
planområde måste flyttas. Masten står idag på allmän platsmark. Det nya läget för
masten ska vara inom anläggningens område, inom godkänt säkerhetsavstånd från eltekniska anläggningar. Planförslaget medför att en ny anslutningsväg från
Jungmansgatan måste anläggas. Tillgången föreslås säkras genom servitut.
Planens genomförande innebär att ca 0,3 ha parkmark måste tas i anspråk. Ytorna
bedöms inte hålla några högre naturvärden men sammantaget utgör området ett
lättillgängligt naturområde för de närboende. Området är habitat för två rödlistade
fjärilsarter. Förslaget har därför utformats med hänsyn till hotade arter och befintliga
stigsystem. Inom det nya planområdet bedöms förutsättningarna goda för
naturkompenserande åtgärder genom t.ex. solbelysta vegetationstak och/eller
markområden på de ytor som inte i omedelbar framtid avses nyttjas för el-tekniska
anläggningar.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan, daterat 201812-05 och förordar byggnadsnämnden att besluta om samråd.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Christian Björkman, fysisk planerare. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden ger
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda med upprättat planförslag för
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Visby Pilhagen 1:2, daterat 2018-12-05, i enlighet med kap 5 §§ 11-13 Plan- och
Bygglagen (SFS 2010:900). Beslut enligt reglemente RF 2015-03-30 § 143.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2018-12-05
Planbeskrivning Visby Pilhagen 1:2, samrådshandling BN 2018-12-19
Plankarta Visby Pilhagen 1:2, samrådshandling BN 2018-12-19
Skickas till
Gotlands Elnät AB, Box 1095, 62121 Visby
Sökande
Gotlands Elnät AB, Box 1095, 62121 Visby
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BN § 278

FÅRÖ LAUTER 1:10 - Förhandsbesked för
nybyggnad av 2 bostadshus

BN 2018/295

Byggnadsnämndens beslut

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

Avgift

Avgift för avslag

19 137 kronor

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

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 2st bostadshus.
Det inlämnade förslaget för vatten uppfyller inte regionens grundläggande krav. Den
föreslagna platsen strider mot den fördjupade översiktsplanen för Fårö. Platsen är
utpekad som värdefull kulturmiljö.
Samhällsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att ett positivt
förhandsbesked inte kan ges då de grundläggande förutsättningarna inte går att
uppfylla på platsen.
Bedömning

Bedömningen är att inget nytt har tillförts sedan 2011, som har förändrat
förutsättningarna och därmed gett anledning att ändra inställning till ytterligare
förtätning av bebyggelsen inom området söder om fastigheten Fårö Lauters 1:79.
Bedömningen är att de bägge platserna i den nu aktuella ansökan om förhandsbesked
fortfarande inte är lämpliga att bebygga. Positivt förhandsbesked kan därför inte
tillstyrkas.
De bägge platserna i den aktuella ansökan om förhandsbesked har sedan 2011 varit
föremål för prövning vid minst två olika tillfällen. De bägge prövningarna har
utmynnat i de två bygglov som har lämnats på fastigheterna Fårö Lauter 1:149 och
1:150, i övrigt har de inneburit avslag.
Av underlagsmaterialet till Byggnadsnämndens beslut från 2011-03-09 i ärende BN
2010/1125 framgår att ansökan gällde förhandsbesked för uppförande av fyra
stycken bostadshus, tre av dessa låg längs vägen söder om och på samma sida som
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den redan bebyggda fastigheten Fårö Lauter1:79, d.v.s. inom det område som prövas
i det nu aktuella ärendet.
Detta område beskrivs i den dåvarande fördjupade översiktsplanen, antagen 1995-0213, som tillhörande ett större utmarksområde, inom vilket enstaka ny bebyggelse kan
tillkomma, i första hand i anslutning till äldre gårdsmiljöer. Förvaltningen bedömde
2011 att de föreslagna tomtplatserna intill vägen avviker i förhållande till den då
gällande fördjupade översiktsplanens riktlinjer. Byggnadsnämnden bedömde trots
detta att det var möjligt att förtäta med två stycken bostadshus söder om Fårö
Lauter1:79. Med stöd av förhandsbeskedet lämnades sedan bygglov för bebyggelsen
inom fastigheterna Fårö Lauter 1:149 och 1:150.
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslog på delegation 2012-08-22 en ansökan om
förhandsbesked, i ärende BN 2011/1667, för uppförande av tre stycken fritidshus
dels ett fritidshus beläget mellan nuvarande Fårö Lauter 1:149 och 1:150, dels två
stycken fritidshus belägna direkt väster därom med motiveringen att uppförande av
tre stycken fritidshus inte kan anses vara sådana enstaka kompletteringar som anges i
den då gällande fördjupade översiktsplanen, antagen 1995-02-13. Av protokollet
framgår att det i närområdet redan fanns ett förhandsbesked för två stycken
bostadshus (se det ovan beskrivna ärendet BN 2010/1125) och att ytterligare
kompletteringar bör prövas restriktivt. Vidare framgår att ”Ska ytterligare förtätning i
området ske, ska planläggning ligga till grund för detta för att utreda vilken påverkan
exploateringen har på miljön och riksintressena.”. Bedömningen är att frågan om
planläggning efter att detta skrevs har utretts och därför, i dagsläget, får anses ha lett
till den detaljplan som är under framtagande sydväst om de platser som prövas i det
nu aktuella ärendet.
Av den nu gällande fördjupade översiktsplanen för Fårö, antagen 2014-02-20,
framgår att de ansökta platserna ligger inom ”kärnområde för upplevelse, bevarande
och skydd för pågående markanvändning.” Med ”kärnområde” avses: ”Områden
med höga och känsliga natur-, kultur- och landskapsbildsvärden. Inom dessa
områden bör tillkommande bebyggelse prövas restriktivt. Inom idag obebyggda
områden bör ny bebyggelse helt undvikas.”. Det innebär att dessa områden till stora
delar bedöms ha dessa kvaliteter.
Den aktuella platsen ligger inom område av riksintresse för naturvården,
kulturmiljövården och område av riksintresse för rörligt friluftsliv.
En förutsättning för att säkerställa de utpekade värdena är att ny bebyggelse ska
prövas ”restriktivt”. Med ”restriktivt” menas att om bygglov ska kunna medges inom
”kärnområde” ska platsen ligga till så att den inte kan anses påverka de värden som
motiverar det utpekade ”kärnområdet” negativt, med avseende på påverkan på naturoch kulturvärden, landskapsbild, bebyggelsestruktur och andra skyddsvärda värden.
Av Regionantikvariens yttrande i detta ärende framgår att området har höga
kulturvärden, som ”knappast kan överträffas och hör till de mest pedagogiska på
Gotland”. I yttrandet lyfts fram att landskapet är säreget, ålderdomligt landskap med
mestadels gles tallskog och alvarmarker, till stor del betade. På vissa ställen finns
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mindre odlingsbygder med små åkrar och vindlande stenvastar. Den föreslagna
bebyggelsen avser att förtäta mellan tre existerande tomter som är avstyckade med
mellanrum som skapar ett luftigt inryck. Den existerande bebyggelsen upplevs på det
sättet inte alltför påtaglig i landskapet och riskerar heller inte att ”växa ihop”. För att
området ska behålla sina höga kulturvärden är det Regionantikvariens bedömning att
ingen ytterligare förtätning kan medges.
Området ligger även inom område av riksintresse för naturvård där pågående
markanvändning med bete på stora delar av området bör behållas. Mycket värdefullt
landskap med höga ornitologiska värden samt odlingslandskap och våtmarker med
rik flora och fauna.
Den norra lokaliseringen ligger enligt regionens naturvärdeskarta inom alvarsmark.
Bevarande av alvarmark prioriteras högt inom EU, och inom nätverket Natura2000.
Alvarmarkernas tunna jordtäcken har ofta höga naturvärden där många sällsynta och
hotade växter och insekter lever. Sådana marker bör därför hållas fria från bebyggelse
och annan exploatering.
Platsen ligger även inom område av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4
kap. 2 § MB och 3 kap. 6§ (rörligt friluftsliv). Inom sådana områden bör
sammanhållna orörda naturområden bevaras för allmänhetens rekreation med
betoning på det rörliga friluftslivet. Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Om den planerade
bebyggelsen tillkommer innebär det att ett ca 250 m långt stråk längs vägen kommer
bestå av tomtmark. Det innebär att området blir mer svårtillgängligt, vilket även
påverkar det rörliga friluftslivet.
Av VA-handläggarens yttrande framgår att området bedöms vara högt belastat ur
vattenupptagssynpunkt. Under senare år har ett antal ärenden prövats där. Dessa har
varit svårbedömda eftersom det inte gjorts någon sammanfattande undersökning.
Närområdet bedöms dock ha nått gränsen för vad det tål ur vattenupptagssynpunkt.
Fastighetsägaren till fastigheten, Fårö Lauter 1:149, kontaktade
Samhällsbyggnadsförvaltningen efter att bygglov medgavs på fastigheten och angav
att vattnet var saltpåverkat, vilket inte framkommit i vattenutredningen i
bygglovsprövningen. Problem med saltpåverkan har även förekommit i den
vattentäkt norr om aktuell plats som försörjde den befintliga gårdsbebyggelsen. Även
bebyggelse och verksamheter inom Lautersområdet norr om den nu aktuella platsen
har haft stora problem med saltinträngning.
Bedömningen är att risken för påverkan på grundvatten och vattentäkter är stor i
området. Bedömningen är att denna omständighet ensamt är tillräcklig för att
bedöma att marken på den aktuella platsen inte är lämplig för exploatering och att ett
positivt förhandsbesked därför inte kan lämnas för den aktuella ansökan.
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Sökande har i en skrivelse framfört sin syn på Vatten och avloppsyttrandet samt den
naturvärdesbedömning som gjorts på platsen. Men sökandes synpunkter har tagits i
beaktande, men bedöms inte vara tillräckligt starka för att en positiv bedömning
skulle kunna vara möjlig.
Grannarna på fastigheterna Fårö Lauter 1:149, 1:50 och 1:79 ställer sig samtliga
negativa till förhandsbeskedet om 2 st. nya tomter. Grannarna framför att det skulle
bli en negativ inverkan på området om en förtätning skulle komma till stånd.
Förvaltningens bedömning är att etablering av ny bostadsbebyggelse på de nu
föreslagna platserna skulle innebära en ytterligare förtätning inom det aktuella
området, där redan den bebyggelse som medgavs 2010 inte var helt självklar, skulle
medföra en påtaglig negativ inverkan på kulturvärdena, landskapsbilden och
naturvärdena. Den bedömningen har gjorts i de två tidigare prövningarna som har
redovisats i detta ärende och den görs även i detta ärende. Bedömningen är att den
planerade åtgärden innebär påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövård, vilket
också ensamt är tillräckligt för att ett positivt förhandsbesked inte kan lämnas för den
aktuella ansökan. Den föreslagna exploateringen kan inte heller anses vara förenlig
med de riktlinjer som anges i varken den tidigare eller i den nu gällande fördjupade
översiktsplanen för Fårö.
Med hänvisning till det ovan anförda är bedömningen är att inget nytt har tillförts
sedan 2011, som har förändrat förutsättningarna och därmed gett anledning att ändra
inställning till ytterligare förtätning av bebyggelsen inom området söder om
fastigheten Fårö Lauters 1:79. Bedömningen är att de bägge platserna i det nu
aktuella ärendet fortfarande inte är lämpliga att bebygga. Positivt förhandsbesked kan
därför inte tillstyrkas.
Ärendets behandling under mötet

Byggnadsnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden meddelar som
förhandsbesked enligt 9 kap 17 och 31 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att
åtgärden inte kan tillåtas.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Karta
VA-förutsättningar
Sökandes presentation
Fårö Lauter 1:79
Fårö Lauter 1:149
Fårö Lauter 1:49

Inkom
2018-11-28
2018-02-05
2018-11-20
2018-08-27
2018-02-05
2018-05-31
2018-06-19
2018-06-18

Handlingsnr
1
50
31
3
13
18
19
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Regionantikvarien
2018-08-19
VA yttrande
2018-11-19
Naturvärdes yttrande
2018-11-19
Sökandes svar(VA- & Naturbedömning)

38
48
47
2018-11-28

52

Överklagandehänvisning

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

Se bilaga Kända sakägare
Sökande
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BN § 279

BRO LILLA ÅBY 1:25 - Nybyggnad av
bostadshus och garage/förråd

BN 2018/391

Förvaltningen väljer att återkalla ärendet för kompletterande utredning.
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BN § 280

BRO LILLA ÅBY 1:25 - Nybyggnad av
bostadshus och komplementbyggnad

BN 2018/1100

Förvaltningen väljer att återkalla ärendet för kompletterande utredning.
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BN § 281

VISBY BERGBETNINGEN 1:42 Förhandsbesked för om- och tillbyggnad av
fritidshus

BN 2018/1188

Byggnadsnämndens beslut

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

Avgift

Avgift för avslag

12 758 kronor

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

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för till- och ombyggnad av fritidshus, inte
permanentbostad på den aktuella fastigheten. Av ansökan framgår att sökanden
önskar bygga ut nuvarande byggnad med en volym som är lika stor som befintlig
byggnad.
Den aktuella byggnaden är belägen inom influensområdet för buller kring
riksintresset för totalförsvarets militära del, Visby flygplats. Vid aktuell fastighet
överskrids riktvärdet för buller vid bostäder, LA max 80 dBA.
Försvarsmakten gör bedömningen att det vid en framtida omprövning av
miljötillståndet för Visby flygplats är av mycket stor betydelse att ny störningskänslig
bebyggelse inte tillåtits i sådan närhet av flygplatsen att den prövande myndigheten
bedömer att Försvarsmaktens verksamhet behöver begränsas i någon form. Även
enstaka åtgärder kan medföra sådana begränsningar vid en prövning, särskilt då de
får en prejudicerande verkan för kommande tillståndsprövningar.
Försvarsmakten bedömer att sökt åtgärd innebär utökade möjligheter för
permanentboende eller fritidsboende och att ett ökat boende i området kan medföra
risk för påtaglig skada på riksintresset. Den påtagliga skadan består i att
Försvarsmaktens verksamhet vid Visby flygplats vid kommande prövningar enligt
miljöbalken får vidkännas inskränkningar eller förbud.
Samhällsbyggnadsförvaltningens delar Försvarsmaktens bedömning att den planerade
till- och ombyggnaden kan leda till skada på riksintresset för totalförsvarets militära
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del, Visby flygplats. Bedömning är därför med stöd av 3 kap 9 § miljöbalken att
positivt förhandsbesked inte kan medges för den planerade åtgärden.
Bedömning

Ansökan avser förhandsbesked för till- och ombyggnad av fritidshus, inte
permanentbostad på den aktuella fastigheten. Av ansökan framgår att sökanden
önskar bygga ut nuvarande byggnad med en volym som är lika stor som befintlig
byggnad.
Den aktuella byggnaden är belägen inom influensområdet för buller kring
riksintresset för totalförsvarets militära del, Visby flygplats. Vid aktuell fastighet
överskrids riktvärdet för buller vid bostäder, LA max 80 dBA.
Försvarsmakten gör bedömningen att det vid en framtida omprövning av
miljötillståndet för Visby flygplats är av mycket stor betydelse att ny störningskänslig
bebyggelse inte tillåtits i sådan närhet av flygplatsen att den prövande myndigheten
bedömer att Försvarsmaktens verksamhet behöver begränsas i någon form. Även
enstaka åtgärder kan medföra sådana begränsningar vid en prövning, särskilt då de
får en prejudicerande verkan för kommande tillståndsprövningar.
Försvarsmakten bedömer att sökt åtgärd innebär utökade möjligheter för
permanentboende eller fritidsboende och att ett ökat boende i området kan medföra
risk för påtaglig skada på riksintresset. Den påtagliga skadan består i att
Försvarsmaktens verksamhet vid Visby flygplats vid kommande prövningar enligt
miljöbalken får vidkännas inskränkningar eller förbud.
Samhällsbyggnadsförvaltningens delar Försvarsmaktens bedömning att den planerade
till- och ombyggnaden kan leda till skada på riksintresset för totalförsvarets militära
del, Visby flygplats. Bedömning är därför med stöd av 3 kap 9 § miljöbalken att
positivt förhandsbesked inte kan medges för den planerade åtgärden.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Abdulalim Alkatea, bygglovhandläggare. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden meddelar som
förhandsbesked enligt 9 kap 17 och 31 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att
åtgärden inte kan tillåtas.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Karta

Inkom
2018-11-22
2018-05-21
2018-05-21

Handlings nr
#1
#3
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Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till
Sökande
Sökande
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BN § 282

RUTE PUTTERSJAUS 1:29 - Förhandsbesked
för nybyggnad av fritidshus

BN 2017/2105

Byggnadsnämndens beslut

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

Avgift

Avgift för avslag

12 758 kronor

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

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Bedömning

Den aktuella platsen utgörs av betesmark som ingår som en naturlig del i ett större
sammanhängande och öppet jordbrukslandskap med gårdar, åkrar och betesmarker.
De öppna markerna i området får till övervägande del anses vara brukningsvärd
jordbruksmark, d.v.s marken är genom 3 kap 4 § MB skyddad mot exploatering. Med
stöd av utslag i Mark- och miljööverdomstolen, MÖD P 4087-15, från 2016-04-01,
ingår normalt sett s.k. kultiverad betesmark, till skillnad från exempelvis skogsbete, i
begreppet brukningsvärd jordbruksmark. Kultiverad betesmark är betesmark som har
röjts, plöjts, gödslats eller på annat sätt förbättrats för att passa för ändamålet.
Bedömningen är att den i ärendet aktuella marken kan utgöra en kultiverad
betesmark. Om så är fallet är även den att betrakta som brukningsvärd
jordbruksmark som inte får bebyggas enligt 3 kap 4§ MB, om inte den planerade
bebyggelsen samtidigt utgör ett ”väsentligt samhällsintresse” som inte går att
tillgodose på annan mark. Bedömningen är att möjligheten att uppföra fritidshus inte
kan anses vara ett sådant ”väsentligt samhällsintresse”. Om det trots allt ändå skulle
göra det så är bedömningen, i det aktuella fallet, att det i så fall finns annan mark som
kan tillgodose intresset att uppföra fritidshus på än den mark som nu prövas.
Även om den aktuella marken inte kan anses utgöra kultiverad betesmark och därför
inte heller brukningsvärd jordbruksmark så är bedömningen ändå att den aktuella
marken inte bör bebyggas för annan användning än möjligen för jordbrukets
ändamål. Den föreslagna byggplatsen ligger i kanten av åkerlandskapet och ansluter
inte till omgivande bebyggelse. I väster och norr gränsar fastigheten till åkermark.
Området är upptaget i Länsstyrelsens ”Program för bevarande av det gotländska
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odlingslandskapets natur- och kulturvärden”. Utifrån odlingslandskapets värden
bedöms föreslagen byggnation inte lämplig. Åtgärden uppfyller inte de
bevarandeintentioner som finns antagna i Regionens översiktsplan. Av
översiktsplanen framgår bl.a. att vid lokalisering av nya bostäder och övrig
bebyggelse ska en mer samlad bebyggelsestruktur eftersträvas. Ny bebyggelse ska i
första hand tillkomma som förtätning eller komplettering till befintlig bebyggelse i
tätort eller på landsbygd. Vid lokaliseringsprövning av ny bebyggelse, både bostäder
och verksamheter, ska jordbrukets intressen särskilt beaktas. I det öppna kultur- och
jordbrukslandskapet bör ny bebyggelse undvikas. Placering av ny byggnad bör utgå
från platsens befintliga bebyggelsemönster.
Bedömningen är att uppförande av fritidshus på den aktuella platsen inte uppfyller
några av dessa ambitioner och motverkar därmed intresset av en god helhetsverkan,
framförallt jordbrukets intressen, landskapsbilden, och natur- och kulturvärdena på
platsen. Den ansökta åtgärden kan därför inte anses förenlig med översiktsplanens
intentioner och riktlinjer. Med stöd av 2 kap PBL med hänvisning till
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan är bedömningen att den planerade åtgärden inte är lämplig.
Avseende avlopp är bedömningen att platsen är godtagbar för infiltration av bad-,
disk och tvättvatten.
Bedömningen är att det inte finnas förutsättningar för att ordna med enskilt vatten på
den tänkta tomten där skyddsavståndet på minst 50 meter från åkermark klaras.
Sökanden har därför föreslagit ett läge öster om vägen ca 50-70 m utanför den
planerade fastighetsbildningen. Fastigheten ligger inom område med indikation på
vattenbrist enligt SGU:s grundvattenkarta. Inom såna områden krävs enkel
provpumpning och vattenanalys.
Prövningen har inte gått vidare utredningen av om det går att ordna vatten av
tillräcklig kvalitet och mängd, eftersom bedömning ändå är att omständigheterna i
ärendet ändå är tillräckligt utredda för att bedöma att platsen inte är lämplig för den
planerade åtgärden.
Med stöd av det ovanstående anförda är bedömningen att förhandsbesked inte kan
medges för den ansökta åtgärden.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Abdulalim Alkatea, bygglovhandläggare. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden meddelar som
förhandsbesked enligt 9 kap 17 och 31 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att
åtgärden inte kan tillåtas.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
60 (151)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-12-19

Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Karta
VA-förutsättningar

Inkom
2018-11-26
2017-08-31
2017-08-31
2017-08-31

Handlings nr
#1
#2
#3

Överklagandehänvisning

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

Sökande
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BN § 283

FÅRÖ NORS 1:64 - Nybyggnad av gästhus

BN 2018/2358

Byggnadsnämndens beslut

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

Avgift

Avgift för avslag

5 670 kronor

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

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ansökan avser bygglov för gästhus på fastigheten Fårö Nors 1:64. Fastigheten ligger
utom detaljplanerat område.
Inga remisser har skickats i ärendet då förvaltningen bedömer att den föreslagna
åtgärden inte bedöms vara lämplig på platsen.
Kompletteringar gällande ritningar har inte begärts då åtgärden bedöms som
olämplig. De handlingar som finns i ärendet bedöms vara tillräckligt för att avslå
ansökan.
Grannar har inte tillfrågats i ärendet. Förvaltningen bedömer det obehövligt att höra
grannar på grund av att åtgärden ses som olämplig på platsen.
Fastigheten omfattas av Översiktsplan bygg Gotland, Fördjupad översiktsplan för
Fårö, riksintressen för Friluftsliv MB 3 kap 6 §, rörligt friluftsliv MB 4 kap 2 §, Fårö
MB 4kap 4§ samt omfattas av både Natur- och Kulturvärdeskartorna.
Den föreslagna byggnaden är inte förenlig med översiktsplan och fördjupad
översiktsplan då åtgärden inte följer bebyggelsemönstret eller anpassas till den
befintliga bebyggelsen i området.
Åtgärden kan innebära skada på riksintressena genom exploateringen av området.
Åtgärden tar inte hänsyn till platsens natur-, kultur-, skönhets- och
landskapsbildsvärden.
Den föreslagna byggnaden bedöms, på grund av sin volym och utformning, inte vara
en komplementbyggnad. Den föreslagna byggnaden ses som en ny huvudbyggnad.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att bygglov inte kan ges.
Bedömning

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av gästhus på fastigheten Fårö Nors 1.64.
Enligt inlämnade handlingar är byggnaden 94 kvm stor. Byggnaden är 4 meter hög
och uppförs i vinkel. Byggnaden får en mycket stor volym. På fastigheten finns i
dagens läge en huvudbyggnad med en byggnadsarea om 98 kvm uppförd i 1,5
våning.
För att utgöra ett komplement till den befintliga huvudbyggnaden skall en
komplementbyggnad underordna sig den befintliga byggnaden. Den föreslagna
byggnaden underordnar sig inte den befintliga varken när det gäller volym/skala eller
arkitektoniskt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna byggnaden inte kan ses
som en komplementbyggnad, utan att den nya byggnaden är en ny huvudbyggnad.
Fastigheten omfattas av Bygg Gotland – översiktsplan (ÖP) för Gotlands kommun.
Översiktsplanen anger att placeringen av ny byggnad bör utgå från platsens befintliga
bebyggelsemönster. Vid kompletteringsåtgärder bör en anpassning till befintlig
bebyggelse ske.
Fastigheten omfattas av FöP Fårö. Föp Fårö anger att ny bostadsbebyggelse i
kompletteringsområden bör följa det traditionella bebyggelsemönstret. Vid
kompletteringsåtgärder bör en anpassning till befintlig bebyggelse ske.
Den föreslagna byggnaden placeras ca 6 m från vägen, framför den befintliga
huvudbyggnaden på fastigheten. Byggnaderna i området är placerade ca 30-40 m in
från vägen. Den sparsamma bebyggelsen närmare vägen utgörs av äldre byggnader,
samtliga placerade med gaveln mot vägen. Föreslagen byggnad vänder ena långsidan,
vilken uppfattas som en baksida, mot vägen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna åtgärden är förenlig med
Översiktspaln och Fördjupad översiktsplan. Den föreslagna åtgärden följer inte det
traditionella bebyggelsemönstret i området och den föreslagna åtgärden inte är
anpassad till den befintliga bebyggelsen.
Fastigheten ligger inom riksintresse för Fårö enligt 4 kap 4 § miljöbalken, MB. På
Fårö samt utmed Gotlands kust, på Östergarn och Storsudret på Gotland får
fritidsbebyggelse endast komma till stånd i form av kompletteringar till befintlig
bebyggelse.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna åtgärden kan ses som en
komplettering till befintlig bebyggelse.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för friluftsliv enligt beslut av
Naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).
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Fastigheten är belägen inom riksintresse för rörligt friluftsliv, 4 kap 2 § MB.
Föp Fårö anger att områdets friluftsvärden kan reduceras av bebyggelseexploatering.
ÖP Bygg Gotland anger att det särpräglade landskapet med stora geologiska och
kulturella värden måste bevaras. För riksintresset för friluftsliv spelar tillgänglighet
för allmänheten stor roll. Områdenas värde förhöjs av kombinationer av naturtyper,
intresseaspekter och urvalskriterier. Ett områdes visuella helhetsvärden ger
förutsättningar för natur- och kulturupplevelser.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte ta hänsyn till de natur- och kulturvärden som
finns på platsen. Exploateringen innebär en inskränkning i allmänhetens tillgång till
området. En byggnad på föreslagen plats kommer att påverka omgivningen i negativ
mening. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna åtgärden kan
innebära påtaglig skada på riksintressena.
Området och fastigheten omfattas av Natur- samt Kulturvärdeskartan, där området
är utpekat som odlingslandskap. Det Gotländska odlingslandskapets natur- och
kulturvärden är ofta mycket höga. Flera hotade djur- och växtarter är starkt knutna
till odlingslandskapet. Odlingslandskapet har även stora skönhetsvärden.
Exploatering i området får endast ske med hänsyn till områdets natur- kultur-,
skönhets- och landskapsbildsvärden.
Den föreslagna platsen för byggnation bedöms vara olämplig utifrån de natur- och
kulturvärden som finns på platsen. Föreslagen åtgärd bedöms inte göras med hänsyn
till områdets natur- kultur- och skönhetsvärden. Samhällsbyggnadsförvaltningen
bedömer att en byggnad på föreslagen plats onekligen att påverka omgivningens
natur-, kultur-, skönhets- och landskapsbildsvärden i negativ mening.
Inga remisser har skickats i ärendet då förvaltningen bedömer att den föreslagna
åtgärden inte bedöms vara lämplig på platsen.
Förvaltningen har kommunicerat sin syn på ansökan till sökande med ett
granskningsyttrande. Sökande har inkommit med ett svar på granskningsyttrande.
Synpunkterna i sökandes svar föranleder ingen annan bedömning än den som
ursprungligen gjorts.
Inga remisser har skickats, och grannar har inte hörts i ärendet. Förvaltningen
bedömer att det är obehövligt att utreda ärendet ytterligare eftersom det är olämpligt
på platsen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att den föreslagna åtgärden inte är en
kompletteringsåtgärd. att åtgärden inte följer villkoren i översiktsplan och fördjupad
översiktsplan, att åtgärden kan innebära påtaglig skada på riksintressen samt inte tar
hänsyn till platsens natur-, kultur-, skönhets- och landskapsbildsvärden.
Bygglov kan inte ges.
Ärendets behandling under mötet

Byggnadsnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
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Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden avslår ansökan
om bygglov med stöd av 9 kap 30 och 31 a § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Fasadritning
Planritning
Sektionsritning
Konstruktionsbeskrivning
Kompletterande skrivelse från sökande
Sökandes svar på granskningsyttrande

Inkom
2018-12-12
2018-10-09
2018-10-10
2018-10-09
2018-10-09
2018-10-09
2018-10-09
2018-10-10
2018-11-01

Handlingsnr
1
11
4
3
6, 7
8
10
14

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till
Sökande
Sökande
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BN § 284

FÅRÖ BÅTA 1:5 - Förhandsbesked för
nybyggnad av 1 st fritidshus

BN 2018/2134

Byggnadsnämndens beslut

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

Avgift

Avgift för avslag

12 758 kronor

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

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för ett fritidshus på fastigheten Fårö Båta 1:5.
Fastigheten omfattas av ett flertal riksintressen samt höga natur- och kulturvärden.
Den föreslagna åtgärden följer inte förutsättningarna i ÖP och FöP. Åtgärden
bedöms påtagligt skada de riksintressen som finns på platsen. Åtgärden kan inte ses
som en komplettering till befintlig bebyggelse och det går inte att utesluta att
åtgärden kommer att innebära skada på de natur- och kulturvärden som platsen
uppvisar.
Enhet Miljö- och hälsoskydd avstyrker VA-lösningen då denna inte följer Region
Gotlands riktlinjer.
Samhällsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att den föreslagna platsen är
olämplig att bebygga. Positivt förhandsbesked kan ej ges.
Bedömning

Fastigheten omfattas av Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun,
antagen av regionfullmäktige den 14 juni 2010, § 79.
Vid lokalisering av nya bostäder och övrig bebyggelse ska en mer samlad
bebyggelsestruktur eftersträvas. Ny bebyggelse ska i första hand tillkomma som
förtätning eller komplettering till befintlig bebyggelse i tätort eller på landsbygd. All
ny bebyggelse förutsätter att det finns långsiktigt hållbar vatten- och
avloppsförsörjning och att natur- och kulturvärdena i området tål en ökad belastning.
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Fastigheten omfattas av fördjupad översiktsplan för Fårö, antagen av
regionfullmäktige 2014-02-20.
I den fördjupade översiktsplanen är den sökta platsen utpekad som kärnområde för
upplevelse bevarande och skydd av pågående markanvändning. I FöP Fårö finns
utpekade kompletteringsområden. Fastigheten/sökt plats ligger inte inom ett sådant
område. Enligt FÖP Fårö måste prövningar av bygglov inom dessa områden
bedömas restriktivt för att tillgodose lagstiftningens krav på skydd av dessa natur-,
kultur- och landskapsbildsvärden. Vidare anges att ny bebyggelse inom dag
obebyggda områden helt bör undvikas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna åtgärden inte uppfyller
förutsättningarna som preciseras i ÖP Bygg Gotland samt FÖP Fårö. Åtgärden kan
inte ses som en komplettering till befintlig bebyggelse. Den föreslagna åtgärden utgör
snarast en utökning av den befintliga bebyggelsen. Det går heller inte utesluta att
åtgärden har en negativ inverkan på de natur-, kultur- och landskapsbildsvärden som
platsen uppvisar.

Fastigheten är belägen inom riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap 4 §
Miljöbalken. På Fårö får fritidsbebyggelse endast tillkomma som kompletteringar till
befintlig bebyggelse.
I området är bebyggelsen mycket gles. Den huvudsakliga bebyggelsen utgörs av fyra
tätt samlade gårdar nordväst om den föreslagna byggplatsen. Söder om den aktuella
platsen finns ett ensamt liggande mindre fritidshus. Mellan det befintliga fritidshuset
och den nu sökta platsen har det tidigare sökts och beviljats förhandsbesked för
totalt tre fritidshus.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden inte kan anses vara en sådan
komplettering som avses i 4 kap 4 § miljöbalken. Den föreslagna åtgärden bedöms
utgöra påtaglig skada på riksintresset då åtgärden inte utgör en komplettering till
befintlig bebyggelse. Åtgärden innebär snarast en utökning av det nyligen uppkomna
fritidshusområdet.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för friluftsliv enligt beslut av
Naturvårdsverket 1987-12-21 (MB 3 kap 6 § 2 stycket).
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4
kap 2 § MB.
Den föreslagna åtgärden bedöms göra påtaglig skada på riksintressena då fortsatt
exploatering av området gör att den allemansrättsliga tillgången till det obebyggda
natur- och kulturlandskapet begränsas ytterligare.
Fastigheten är belägen inom ett område, Alnäsa träsk-Gasmora, med naturvärden av
riksintresse enligt beslut av Naturvårdsverket 1987-12-21 och 2000-02-07.
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Alnäsa Träsk är en av Gotlands fågelrikaste sjöar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden påtagligt skulle kunna skada
riksintresset. Genom den ökade exploateringen ökar risken att störa djurlivet som
finns i området.
Delen av fastigheten som ansökan avser uppvisar enligt naturvärdeskartan höga
naturvärden innefattande alvarmark, odlingslandskap samt ett vattendrag. Vidare har
det konstaterats att marken består av betad enbuskmark. Denna naturtyp ingår i det
ekologiska nätverket Natura2000 och bör undantas från exploatering. I
översiktsplanen säger man att naturtypen kräver särskild uppmärksamhet i den
fysiska planeringen.
Den föreslagna nya fastigheten avgränsas i norr av ett dike. Åtgärder i eller i
anslutning till vattendraget kan skada dess värden.
Stora delar av naturvärdena är beroende av beteshävd i området. Områdets värden
kan reduceras av olämpligt placerad fritidsbebyggelse och olämplig markanvändning.
Flera hotade djur och växtarter är knutna till odlingslandskapet, som även har stora
skönhetsvärden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att byggnation på platsen är olämplig ur
naturvårdssynpunkt.
Sökande har inkommit med ett svar på yttrandet angående naturvärdesbedömningen.
Detta föranleder ingen annan bedömning.
Fastigheten ligger inom ett område som omfattas av Kulturvärdeskartan, som är en
del av Kulturmiljöprogram för Gotland antaget av byggnadsnämnden 2014-10-01,
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).
Fastigheten är utpekad som värdefull bebyggelsemiljö, landskapsbild med fokus på
ett ”flackt och öppet med en svag lutning norrut…utblickarna är vida” samt
värdefullt odlingslandskap. Ytterligare bebyggelse riskerar att ändra karaktären på
kulturlandskapet och påverka nämnda värden på ett negativt sätt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ytterligare bebyggelse kommer att skada
de kultur- och landskapsbildsvärden som platsen uppvisar.
Enhet Miljö- och hälsoskydd har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet angående
föreslagen VA-lösning.
Hela Fårö är så kallat A3-område enligt regionens vattenplan och riktlinjer för
enskilda avlopp. För att uppnå en långsiktig VA-situation skall i första hand
infiltrationsfrågan inom såna områden samordnas med andra närliggande hushåll.
En egen infiltration planeras anläggas på tomten.
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Fastigheten ligger inom område där en korttidsprovpumpning eller så kallad blåsning
krävs och vattenkvalitet normalt ska redovisas vid nybyggnation.
Vattnet är kraftigt kloridpåverkat och avloppsfrågan har inte samordnats med de
andra närliggande tomterna.
VA-handläggaren bedömer att VA-redovisningen inte uppfyller kraven i Regionens
riktlinjer. Ansökan avstyrks därför ur VA-synpunkt.
Sökande har inkommit med svar på VA-yttrandet sär sökande framhåller att en
samordning med intilliggande fastigheter kan göras samt att åtgärder för att sänka
kloridhalten kan göras. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upplyst om att ärendet
kommer att avstyrkas ur andra aspekter och därför inte uppmanat sökande att vidta
några andra åtgärder.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från
grannar på fastigheterna Fårö Båta 1:4, Fårö Stora Hoburga 1:5 samt Fårö Båta 1:19.
Samtliga grannar som inkommit med synpunkter berör vattenförsörjningen i
området. Grannarna menar att ytterligare ett fritidshus kan påverka
vattenförsörjningen till redan befintliga brunnar negativt. En granne framför att
ytterligare byggnation i området kommer påverka områdets karaktär, som riskerar
utvecklas till ett modernt fritidshusområde. En granne framför att den pågående
djurhållningsverksamheten skulle kunna innebära en olägenhet för nya
fritidshusägare.
De inkomna yttrandena har kommunicerats till sökande. Sökande har inkommit med
svarsskrivelser där sökande framhåller att vattentillgången är god samt att närheten
till djurhållning inte bedömts betyda olägenhet i tidigare förhandsbesked.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de inkomna yttrandena från granna är
relevanta för ärendet. En byggnation på platsen kan innebära negativ påverkan på
områdets nuvarande karaktär. Att tillåta ytterligare byggande på platsen kan innebära
att den ålderdomliga karaktären allt mer ändras till ett modernt fritidshusområde. Att
ytterligare öka vattenuttaget i området kan innebära att vattenkvalitén och –tillgången
försämras i de befintliga brunnarna i området.
Den föreslagna åtgärden uppfyller inte förutsättningarna i ÖP och FöP. VAredovisningen uppfyller inte kraven i Regionens riktlinjer. Åtgärden bedöms påtagligt
skada riksintressena som finns på platsen. Åtgärden kan inte ses som en
komplettering till befintlig bebyggelse och det går inte att utesluta att åtgärden
kommer att innebära skada på de natur- och kulturvärden som platsen uppvisar.
Samhällsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att den föreslagna platsen är
olämplig att bebygga. Positivt förhandsbesked kan ej ges.
Ärendets behandling under mötet

Byggnadsnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
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Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden meddelar som
förhandsbesked enligt 9 kap 17 och 31 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att
åtgärden inte kan tillåtas.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Karta, situationsplan, VA-förutsättningar
Regionantikvariens yttrande
VA-yttrande
Naturvärdesyttrande
Granneyttrande Fårö Båta 1:4
Granneyttrande Fårö Stora Hoburga 1:5
Granneyttrande Fårö Båta 1:19
Sökandes svar på granneyttranden
Sökandes svar på VA-yttrande
Sökandes svar på naturvärdesyttrande

Inkom
2018-11-26
2018-09-17
2018-09-17
2018-11-22
2018-11-01
2018-11-12
2018-10-23
2018-10-23
2018-10-24
2018-11-04
2018-11-04
2018-11-22

Handlingsnr
1
2
37
24
32
18
19
22
27, 28
29
38

Överklagandehänvisning

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

Sökande
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BN § 285

LUMMELUNDA ÖVERSTEKVARN 1:65 Nybyggnad av restaurang, café, saluhall och
växthus samt parkeringsplats (Salthamns
trädgårdar)

BN 2018/1087

Byggnadsnämndens beslut

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

Avgift

Bygglovsavgift

44 888 kronor

Startbeskedsavgift

16 065 kronor

Totalt

60 953 kronor

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

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
byggherrens förslag: Benny Appelqvist Näs Rangsarve 409 623 37 Havdhem
Beslutet upphör att gälla enligt 9 kap 43 § PBL om åtgärderna inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.
Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan lämnas. Se kallelse.
Arbetena får enligt 10 kap 9 § PBL inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat
startbesked. Om någon bryter mot bestämmelsen ska byggnadsnämnden ta ut en
byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifternas storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordning (2011:33).
Verkställbarhet av beslut om lov, PBL 9 kap. 42 a §: ”Ett beslut om att ge bygglov,
rivningslov eller marklov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har
kungjorts enligt 41 a §, även om det inte har fått laga kraft.
Trots första stycket får byggnadsnämnden bestämma att ett sådant beslut får
verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. Lag
(2018:674).”
Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
bygglovbeslutet upphör att gälla.
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Byggnaden får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked (10
kap 4 § PBL).
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är markerade
på tillgängliga kartunderlag. Arbetena ska då omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen
underrättas på telefon 010-223 90 00.
I förekommande fall åligger det sökanden att även inhämta andra tillstånd för att
utföra den planerade åtgärden. Det kan t.ex. vara dispens från strandskyddet eller
tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen vid byggande inom skyddsavstånd från
en väg m.m.
Sammanfattning

Åtgärden avser uppförande av restaurang, café, saluhall och växthus samt
parkeringsplatser på fastigheten Lummelunda Överstekvarn 1:65. Åtgärden avser en
nybyggnad som omfattas av ca 3790 kvm byggnadsarea och ca 4480 kvm bruttoarea.
Markbeläggningen omfattar ytterligare ca 2500 kvm.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de föreslagna åtgärderna inte påverkar
områdets natur-och kulturvärden eller riksintressen på ett negativt sätt.
Åtgärden bedöms vara väl anpassad till platsen och har goda arkitektoniska kvaliteter
vad gäller form, material, kulör och skala.
Platsen är idag av delvis jordbruksmark och delvis öppen mark. Fastigheten ligger
utom planlagt område. Den ansökta åtgärden och verksamheten kommer delvis
placeras på den jordbruksmark som finns på fastigheten. Åtgärden har en stark
koppling till att nyttja marken för odling av råvaror, mat och örter.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att den ansökta åtgärden inte
kommer att påverka landskapet negativt. Dock så kommer delar av befintlig
jordbruksmark försvinna i samband med byggnationen. Den del som blir kvar
kommer fortsatt nyttjas för odling till verksamhetens nytta.
Fortsatt kommer verksamheten ha stort fokus på odling och mat vilket bedöms vara
förenligt att bedriva i direkt anslutning till den befintliga jordbruksmarken. Sökande
som idag äger en större delar kringliggande fastigheter har en vision om att området
ska brukas efter naturens förutsättningar och säsonger.
Fastigheten är taxerad som bebyggd lantbruksenhet.
Enligt taxeringen i fastighetsrapporten är den befintliga åkern på fastighetens
brukningsvärde mycket sämre än normalt.
Fastigheten har en landareal motsvarande 91 591 kvm.
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Bedömning

Enligt 2 kap 6§ PBL i ärende om bygglov ska bebyggelse och byggnadsverk utformas
och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadsoch landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att bebyggelsen är väl utformad och
placerad på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden, natur- och
kulturvärden på platsen och den påvisar ett högt intresse av god helhetsverkan.
Enligt 8 kap 1§ PBL ska en byggnad vara lämplig för sitt ändamål, ha god form-,
färg- och materialverkan, och vara tillgänglig och användbar för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är lämplig att
bygga enligt ansökt åtgärd. Åtgärden är väl anpassad till platsens förutsättningar,
natur, skala, befintlig bebyggelse, färger och material.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att utformningen av bebyggelsen är
väl anpassad till den omgivande naturen, landskapet och befintlig bebyggelse. Det
finns ett samspel mellan Salthamns trädgårdar och den befintliga före detta
minkfarmen både vad gäller struktur och skala. Material och färgskala återspeglar
naturen i omgivningen och bedöms vara lämplig för platsen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att byggnaden är lämplig för sitt
ändamål, har god form-, färg- och materialverkan.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte påtagligt skada platsen kulturvärden,
naturvärden eller de riksintressen som platsen omfattar.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att den ansökta åtgärden och
nytillskottet av verksamhet i området kommer bli ett positivt tillskott i Lummelunda
strax norr om Visby.
Platsen är idag av delvis jordbruksmark och delvis öppen mark. Fastigheten ligger
utom planlagt område. Den ansökta åtgärden/verksamheten kommer delvis placeras
på den jordbruksmark som finns på fastigheten. Åtgärden har en stark koppling till
att nyttja marken för odling av råvaror, mat och örter.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att den ansökta åtgärden inte
kommer att påverka landskapet negativt. Dock så kommer delar av den befintliga
jordbruksmarken försvinna i samband med byggnationen. Den del som blir kvar
kommer fortsatt nyttjas för odling till verksamhetens nytta.
Fortsatt kommer verksamheten ha stort fokus på odling och mat vilket bedöms vara
förenligt att bedriva i direkt närhet/anslutning till den befintliga jordbruksmarken.
Sökande som idag äger en stor del av marken runtikring har en vision om att området
ska brukas efter naturens förutsättningar och säsonger.
Fastigheten är taxerad som bebyggd lantbruksenhet.
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Enligt taxeringen i fastighetsrapporten är den befintliga åkern på fastighetens
brukningsvärde mycket sämre än normalt.
Fastigheten har en landareal motsvarande 91 591 kvm.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att åtgärden är placerad på en plats
som för denna åtgärd går att bebygga och anser att bygglov kan ges för ansökt åtgärd.
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

har bedömts
vara berörda.
Inga negativa synpunkter har inkommit.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Agnes Ekbom Aldrin, bygglovarkitekt. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden beviljar
ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Anmälan kontrollansvarig
Situationsplan
Markplaneringsritning
Fasadritning
Planritning källarplan
Planritning entréplan
Planritning takplan
Sektionsritning A-D
Sektionsritning E-H
Areasammanställning
Tillgänglighetsutlåtande
Geoteknisk analys
Utredning hushållsenergi
Beslut om tillstånd

Inkom
2018-12-12
2018-04-09
2018-04-09
2018-04-09
2018-04-09
2018-04-09
2018-04-09
2018-04-09
2018-04-09
2018-04-09
2018-04-09
2018-04-09
2018-04-09
2018-04-09
2018-04-09
2018-04-09

Handlingsnr
1
2
5
32
11
7
6
8
9
10
12
16
15
13
14
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Utlåtande brand
2018-04-09
Remissyttrande TN Avfall 2018-10-08
Remissyttrande Räddnings- 2018-07-20
-tjänsten
Remissyttrande MHN VA 2018-11-30

17
75
52
105

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till
Kända sakägare enligt sändlista
Kontrollansvarig
Sökande
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BN § 286

OTHEM SLITE 4:11 - Nybyggnad av badhotell
med lägenheter

BN 2018/1575

Ärendet återkallat på sökandes begäran.
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BN § 287

GOTHEM VATERS 1:17 Förhandsbesked för
nybyggnad av fritidshus

BN 2016/6567

Byggnadsnämndens beslut

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

Avgift

Avgift för avslag

10146

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

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av fritidshus på Gothem Vaters 1:7
Skifte 2.
Trots att frågan om marken är lämplig med hänsyn till möjligheterna att ordna vatten
och avlopp på den aktuella fastigheten inte är slutförd är ändå bedömningen att
ärendet är tillräckligt utrett för att kunna ta ställning till att uppförandet av ett
fritidshus på den aktuella platsen inte är förenlig med plan- och bygglagens krav.
De huvudsakliga frågorna i prövning av detta ärende, bortsett från frågan om
möjligheterna att ordna vatten och avlopp, är om den mark som är avsikten att ta i
anspråk för det planerade fritidshuset kan anses vara brukningsvärd jordbruksmark,
och om så är fallet, om det planerade fritidshuset tillgodoser ett väsentligt
samhällsintresse och detta intresse inte kan tillgodoses på någon annan plats, samt
om den planerade åtgärden även på annat sätt står i strid med översiktsplanens
riktlinjer och intentioner? Bedömningen är att den aktuella marken är brukningsvärd
jordbruksmark, att det planerade fritidshuset inte kan anses tillgodose ett väsentligt
samhällsintresse som inte kan tillgodoses på någon annan plats, och att den planerade
lokaliseringen inte följer översiktsplanens intentioner och riktlinjer avseende
lokalisering av varken permanent- eller fritidsbostäder. Bedömningen är att den
aktuella platsen inte heller besitter några sådana utmärkande egenskaper som skulle
kunna ge argument för att i det här fallet göra avsteg från översiktsplanens
intentioner och riktlinjer.
Sammanfattningsvis är bedömningen att:
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den aktuella jordbruksmarken är sådan brukningsvärd jordbruksmark som, med stöd
av 3 kap 4 § miljöbalken, ska skyddas mot exploatering och att tillkomsten av det
planerade fritidshuset inte är ett sådant väsentligt samhällsintresse som inte kan
tillgodoses på annan plats, som annars kan göra det nödvändigt att, med stöd av 3
kap 4 § miljöbalken, använda brukningsvärd jordbruksmark för ny bebyggelse,
den planerade åtgärden står i strid med översiktsplanens ställningstaganden både
avseende att jordbruket är ett av de intressen som särskilt ska beaktas och att en mer
”samlad bebyggelse ska eftersträvas” samt att ny bebyggelse bör undvikas i det öppna
kultur- och jordbrukslandskapet,
den planerade åtgärden inte nämnvärt påverkar några väsentliga kulturvärden i
odlingslandskapet på den aktuella platsen,
den planerade lokaliseringen av det planerade fritidshuset påverkar landskapsbilden
negativt,
den aktuella platsen inte besitter några sådana utmärkande egenskaper som skulle
kunna ge argument för att i det här fallet göra avsteg från översiktsplanens
intentioner och riktlinjer.
den planerade åtgärden kan komma att innebära betydande olägenhet när det gäller
möjligheten att bedriva ett effektivt jordbruk runt om fastigheten.
den planerade åtgärden inte anses innebära påtaglig skada på riksintresset - Hela
Gotland - enligt 4 kap. 2 § MB
Uppförande av fritidshus på den aktuella platsen kan, med beaktande av det ovan
anförda, inte anses förenligt med kraven enligt 2 och 3 kap plan- och bygglagen.
Positivt förhandsbesked för den sökta åtgärden kan därför inte medges.
Bedömning

Trots att frågan om marken är lämplig med hänsyn till möjligheterna att ordna vatten
och avlopp på den aktuella fastigheten inte är slutförd är ändå bedömningen att
ärendet är tillräckligt utrett för att kunna ta ställning till att uppförandet av ett
fritidshus på den aktuella platsen inte är förenlig med plan- och bygglagens krav.
De huvudsakliga frågorna i prövning av detta ärende, bortsett från frågan om
möjligheterna att ordna vatten och avlopp, är om den mark som är avsikten att ta i
anspråk för det planerade fritidshuset kan anses vara brukningsvärd jordbruksmark,
och om så är fallet, om det planerade fritidshuset tillgodoser ett väsentligt
samhällsintresse och detta intresse inte kan tillgodoses på någon annan plats, samt
om den planerade åtgärden även på annat sätt står i strid med översiktsplanens
riktlinjer och intentioner? Bedömningen är att svaret på den första frågan är ja, den
andra nej och den tredje ja! Det innebär att den aktuella marken bedöms vara
brukningsvärd jordbruksmark, att det planerade fritidshuset inte kan anses tillgodose
ett väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses på någon annan plats, och att
den planerade lokaliseringen inte heller följer översiktsplanens intentioner och
riktlinjer avseende lokalisering av varken permanent- eller fritidsbostäder.
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Bedömningen är att den aktuella platsen inte heller besitter några sådana utmärkande
egenskaper som skulle kunna ge argument för att i det här fallet göra avsteg från
översiktsplanens intentioner och riktlinjer.
Sökanden har i skrivelse särskilt framfört att han vill göra nämnden ”observanta på
att jag (sökanden) har fått tillstånd av Länsstyrelsen Gotland att plantera skog på
skiftet (beslut bifogat), något som från början inte var planerat att göras. Men när
intresse saknas från andra av att arrendera skiftet, samtidigt som jag saknar plats att
bo på för att sköta marken, så måste skiftet tyvärr planteras igen. Skiftet kommer
således inte att vara åkermark längre.
Om jag får beviljat förhandsbesked på min sökta plats, kommer dock en större del av
åkern hållas öppen istället för att planteras igen. Detta borde tala för ett positivt
besked.”
Brukningsvärdet på den sökta platsen är väldigt lågt, ”en stenbacke”, enligt sökanden.
Den aktuella platsen för det planerade fritidshuset ligger ensamt i ett öppet och
sammanhängande jordbrukslandskap, ca 200 meter från närmaste bebyggelse.
Bedömningen är att det knappast råder något tvivel om att den mark som nu prövas
för bebyggelse är jordbruksmark. Frågan är om det är brukningsvärd jordbruksmark?
Hur ansökningar om byggande på jordbruksmark ska bedömas, och vad som är
brukningsvärd jordbruksmark, har genom framför allt två domar från mark- och
miljööverdomstolen, MÖD P 4087-15 och MÖD P 4848-16, under de senaste åren
medfört en betydande skärpning i tolkningen av 3 kap. 4 § miljöbalken, som är den i
sammanhanget tillämpliga lagparagrafen. Av 3 kap 4 § miljöbalken framgår att
brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar
endast om det behövs för att (1) tillgodose väsentliga samhällsintressen och (2) detta
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom
att annan mark tas i anspråk.
I MÖD P 4848-16 från 2017-02-03 har domstolen utvecklat hur
brukningsvärdigheten ska bedömas. Det var här fråga om en begäran att få
exploatera fyra tomter på jordbruksmark av klass 1 i anslutning till befintlig
bebyggelse utanför en tätort i mellersta Norrland. Jordbruksmarken hade ungefär
samtidigt som bygglovsprocessen pågick blivit tagen ur produktion vilket
länsstyrelsen medgivit. MÖD såg dock länsstyrelsens beslut som rent administrativt,
och det saknade betydelse vid prövning av jordbruksmarkens brukningsvärde.
Mark- och miljööverdomstolen menar att då hushållningsbestämmelsen avser att
säkerställa en långsiktig hushållning med brukningsvärd jordbruksmark, är det
oväsentligt om marken för närvarande inte behövs för livsmedelsproduktion.
MÖD har i de refererade domarna gjort en generell bedömning om brukningsvärdet
hos jordbruksmark och inte prövat den faktiska möjligheten att verkligen nyttja den
specifika platsen för jordbruk. I den senare domen förtydligas detta då det klargörs
att mark som har tagits ur produktion även senare ska betraktas som brukningsvärd
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oavsett om den formellt är jordbruksmark, om den ännu används som
jordbruksmark eller om dess klassning gör den kommersiellt ointressant som
jordbruksmark. Här handlade det om mark av klass 1, den absolut lägsta nivån på
skalan för jordbruksmark, men MÖD fann att den var en del av ett större
sammanhängande område, samt att omgivande mark bestod av åker. Därmed var
markens läge och beskaffenhet sådan att den var väl lämpad för jordbruksproduktion
och därmed att anse som brukningsvärd.
MÖD fann även i den senare domen att det krävdes ett tillgodoseende av ett
väsentligt samhällsintresse som inte kunde tillgodoses någon annanstans, om marken
alls skulle undantas. Intresset av att uppföra de tre bostadshusen kunde inte ses som
ett sådant väsentligt samhällsintresse. I det beslutet vägdes även in att kommunen i
sin översiktsplan framhöll värdet av att bevara jordbruksmark och det öppna
odlingslandskapet även i centralortens närhet.
Med stöd av det ovan anförda är bedömningen att det står klart att markan på
fastigheten Gorthem Vaters 1:17 Skifte 2 är jordbruksmark och att den ingår i ett
större sammanhängande område av jordbruksmark och därför, oavsett dess
bördighet och trots att den är tagen ur produktion, är bedömningen att den aktuella
marken även är brukningsvärd jordbruksmark. Det innebär att markens lämplighet
för ny bebyggelse ska bedömas med utgångspunkt från att ny bebyggelse på den
aktuella marken måste ”tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte
går att tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan
mark tas i anspråk” .
Med stöd av MÖD P 4848-16 är bedömningen att ett enstaka bostadshus och ännu
mindre ett enstaka fritidshus på den aktuella fastigheten inte kan anses ”tillgodose
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte går att tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk”. Det finns inget
stöd för ett sådant resonemang varken i översiktsplanen eller i något annat
kommunalt dokument. I översiktsplanen finns tvärt om uttalanden om motsatsen,
d.v.s. att för bebyggelseutvecklingen på landsbygden anges ”….att en mer samlad
bebyggelse ska eftersträvas samt att ny bebyggelse bör undvikas i det öppna kulturoch jordbrukslandskapet. Vidare framgår att vid lokaliseringsprövning av ny
bebyggelse, både bostäder och verksamheter, är jordbruket ett av de intressen som
särskilt ska beaktas.”
Med stöd av den ovan förda argumentationen bedöms den aktuella marken vara
brukningsvärd jordbruksmark. Det planerade fritidshuset kan dock inte anses
tillgodose ett väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses på någon annan
plats.
Av översiktsplanen framgår att en mer samlad bebyggelse ska eftersträvas samt att ny
bebyggelse bör undvikas i det öppna kultur- och jordbrukslandskapet.
Bedömningen är att det planerade fritidshuset står i strid med översiktsplanens
ställningstaganden både avseende att jordbruket är ett av de intressen som särskilt ska
beaktas och att en mer ”samlad bebyggelse ska eftersträvas” samt att ny bebyggelse
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bör undvikas i det öppna kultur- och jordbrukslandskapet. Detta trots att
kommunantikvarien konstaterar att den aktuella fastigheten ligger i en öppen aktiv
jordbruksmark vilken har svag koppling till de kulturhistoriska värdena i
odlingslandskapet som de beskrivits i Kulturmiljöprogram för Gotland. Den aktuella
platsen för det planerade fritidshuset ligger dock ensamt i det öppna
jordbrukslandskapet, ca 200 meter från annan bebyggelse. Bedömningen är att den
planerade lokaliseringen motverkar en mer samlad bebyggelse och att ny bebyggelse
på den aktuella platsen påverkar landskapsbilden negativt.
Ägaren till grannfastigheten
är i sitt yttrande inne på ungefär
samma linje. Denne framför att den åkermark som planeras att bebyggas med ett
fritidshus, ligger i ett sammanhängande jordbruksblock som har brukats gemensamt
till dess att sökande köpte fastigheten av honom. Ägaren till grannfastigheten menar
att uppföra ett fritidshus på åkern blir en betydande olägenhet för jordbruksnäringen
runtomkring. Hade ansökan avsett ett bostadshus hade inställningen varit en annan
trotts en olämplig placering.
Bedömningen är att det planerade fritidshuset även kan komma att innebära
betydande olägenhet när det gäller möjligheten att bedriva ett effektivt jordbruk runt
om fastigheten. De farhågor som grannen har ska beaktas. På fastigheten bedöms
heller inte finnas förutsättningar att uppnå ett skyddsavstånd om minst 50 meter
mellan vattentäkt och angränsande åkermark. Andra fördyrade lösningar kan
möjligen finnas. Bedömningen avseende betydande olägenhet för jordbruksnäringen
runt om det planerade fritidshuset är dock inte fullt utredd.
Det planerade fritidshuset kan inte anses innebära påtaglig skada på riksintresset Hela Gotland - enligt 4 kap. 2 § MB, där turism och friluftsliv ska särskilt beaktas.
Sammanfattningsvis är bedömningen att:
den aktuella jordbruksmarken är sådan brukningsvärd jordbruksmark som, med stöd
av 3 kap 4 § miljöbalken, ska skyddas mot exploatering och att tillkomsten av det
planerade fritidshuset inte är ett sådant väsentligt samhällsintresse som inte kan
tillgodoses på annan plats, som annars hade kunnat gör det nödvändigt att, med stöd
av 3 kap 4 § miljöbalken, använda brukningsvärd jordbruksmark för ny bebyggelse,
den planerade åtgärden står i strid med översiktsplanens ställningstaganden både
avseende att jordbruket är ett av de intressen som särskilt ska beaktas och att en mer
”samlad bebyggelse ska eftersträvas” samt att ny bebyggelse bör undvikas i det öppna
kultur- och jordbrukslandskapet,
den planerade åtgärden inte nämnvärt påverkar några väsentliga kulturvärden i
odlingslandskapet på den aktuella platsen,
den planerade lokaliseringen av det planerade fritidshuset påverkar landskapsbilden
negativt,

81 (151)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-12-19

den aktuella platsen inte besitter några sådana utmärkande egenskaper som skulle
kunna ge argument för att i det här fallet göra avsteg från översiktsplanens
intentioner och riktlinjer.
den planerade åtgärden kan komma att innebära betydande olägenhet när det gäller
möjligheten att bedriva ett effektivt jordbruk runt om fastigheten.
den planerade åtgärden inte anses innebära påtaglig skada på riksintresset - Hela
Gotland - enligt 4 kap. 2 § MB
Uppförande av fritidshus på den aktuella platsen kan, med beaktande av det ovan
anförda, inte anses förenligt med kraven enligt 2 och 3 kap plan- och bygglagen.
Positivt förhandsbesked för den sökta åtgärden kan därför inte medges.
Ärendets behandling under mötet

Byggnadsnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden meddelar som
förhandsbesked enligt 9 kap 17 och 31 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att
åtgärden inte kan tillåtas.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Bilaga till ansökan
Karta
Situationsplan-VA
Skrivelse från sökande
Länsstyrelsens beslut
Grannens yttrande

Inkom
2018-11-26
2016-07-21
2016-11-25
2016-07-21
2017-06-10
2018-08-05
2018-08-05
2018-11-01

Handlingsnr
66
1
7
2
17
51
51
57

Överklagandehänvisning

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

Personer som lämnat synpunkter
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Sökande
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BN § 288

FIDE ANDERSE 1:10 Uppförande av
teknikbyggnad till havspool

BN 2018/1747

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap 23 § plan- och
bygglagen. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att kontrollplanen
fastställs och att arbetena får påbörjas. Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked
har lämnats.

Avgift

Bygglovsavgift

12 758 kronor

Startbeskedsavgift

1 418 kronor

Totalt

14 175 kronor

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

Observera att byggnaden inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet
förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.
Följande handlingar ska lämnas in till bygglovsenheten som underlag för slutbesked:
Verifierad kontrollplan, signerad och påskriven.
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Beslutet upphör att gälla enligt 9 kap 43 § PBL om åtgärderna inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.
Arbetena får enligt 10 kap 9 § PBL inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat
startbesked. Om någon bryter mot bestämmelsen ska byggnadsnämnden ta ut en
byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifternas storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordning (2011:33).
Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
bygglovbeslutet upphör att gälla.
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Byggnaden får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked (10
kap 4 § PBL).
Verkställbarhet av beslut om lov, PBL 9 kap. 42 a §: ”Ett beslut om att ge bygglov,
rivningslov eller marklov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har
kungjorts enligt 41 a §, även om det inte har fått laga kraft.
Trots första stycket får byggnadsnämnden bestämma att ett sådant beslut får
verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. Lag
(2018:674).”
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är markerade
på tillgängliga kartunderlag. Arbetena ska då omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen
underrättas på telefon 010-223 90 00.
I förekommande fall åligger det sökanden att även inhämta andra tillstånd för att
utföra den planerade åtgärden. Det kan t.ex. vara dispens från strandskyddet eller
tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen vid byggande inom skyddsavstånd från
en väg m.m.
Sammanfattning

Ansökan avser nybyggnad av en teknikbyggnad till en havspool om 12 kvadratmeter
på ej detaljplanelagd mark utanför fastigheten Fide Anderse 1:10. Denna
teknikbyggnad behövs för att havspoolen ska kunna syresätta havsvattnet och där
med få bort mycket av algerna i havet och ge nytt liv åt vattnet inne i viken.
Teknikbyggnadens fasaders uppförs i mörkbrun lockpanel av trä och takmaterialet
kommer att vara svart papp. Teknikbyggnaden placeras på en 8 cm tjock
betongplatta.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte påtagligt skada de värden som riksintresse för
det rörliga friluftslivet och naturvärden på platsen omfattar. Platsen ligger inom
strandskyddat område och Naturreservat Gotlandskusten.
Två grannar har inkommit med synpunkter där det framförallt finns oro kring
nytillkommet buller och försämrad utsikt från sina fastigheter. Grannarna har även
ett önskemål om att placeringen av havspoolen ändras till en annan plats där den inte
kommer störa boendemiljön.
I detta ärende är det teknikbyggnaden som är bygglovspliktig och inte den havspool
som grannarna hänvisar till och därmed inte något vi kan ta med i vår bedömning.
Förvaltningens bedömning är att det ljud som kommer att skapas från denna
teknikbyggnad inte påtagligt kan skada grannarna i området.
Samhällbyggnadsförvaltningens sammantagna bedömning är att den föreslagna
åtgärden uppfyller gällande lagkrav och att bygglov kan ges med stöd av 9 kap. 31§
PBL.
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Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är lämplig att
bebygga med en teknikbyggnad till havspool.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte påtagligt skada de värden som natur- och
riksintresset omfattar, av följande anledningar:
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att uppförande av teknikbyggnaden
inte kommer att påverka området negativt.
Åtgärden förändrar inte allmänhetens tillträde till strandområdet eller väsentligt
förändrar levnadsvillkoren för växter och djur.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av fastigheterna
har bedömts vara berörda.
Synpunkter har inkommit från fastighetsägarna till
. På fastigheten
finns ett bostadshushus. Fastighetsägarna anger att denna åtgärd kommer att påverka
deras miljö och därmed deras hälsa då det blir störande ljud och vibrationer från
pumpen (teknikbyggnaden) och de anger även att deras utsikt starkt kommer att
förändras.
Sökande har bemött synpunkterna i en skrivelse där de lyfter fram att åtgärden ligger
inom ett LIS-område, Landsbygdsutveckling i strandnära läge. I översiktsplanen kan
man även läsa att ”en utveckling av Fide Camping bedöms förutsätta etablering inom
strandskydd”. Gällande störande ljud från pumphuset hänvisar sökande till att de
kommer hålla sig inom de normer lagstiftningen föreskriver.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande
Samhällbyggnadsförvaltningens sammantagna bedömning är att den föreslagna
åtgärden uppfyller gällande lagkrav och att bygglov kan ges med stöd av 9 kap. 31§
PBL.
Ärendets behandling under mötet

Byggnadsnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar Byggnadsnämnden beviljar ansökan
om bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap 23 § plan- och
bygglagen. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att kontrollplanen
fastställs och att arbetena får påbörjas. Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked
har lämnats.
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Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Karta
Fasadritning
Planritning med pool
Planritning med inredning
Kontrollplan
Teknisk beskrivning
Yttranden Fide Anderse 1:41
Yttrande GEAB
Svar från sökande

Inkom
2018-11-27
2018-07-26
2018-07-26
2018-07-26
2018-07-26
2018-07-26
2018-07-26
2018-07-26
2018-07-26
2018-11-25
2018-11-09

Handlingsnr
1
4
3
7
5
6
9
8
21
15

Överklagandehänvisning

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

Sökande
Forum Östersjön, Jan Larsson, Vamlingbo Prästgård 160 B, 62331 BURGSVIK
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BN § 289

TOFTA KROKS 1:34 Nybyggnad av
flerbostadshus, förrådsbyggnad, murar och
plank samt anordnande av parkering

BN 2018/28

Byggnadsnämndens beslut

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

Avgift

Bygglovsavgift

40 636 kronor

Startbeskedsavgift

13 230 kronor

Totalt

53 866 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: Göran Andersson, Visbyark AB, Kinbergs plats 8F, 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).
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.
Ändringsanmälan ska göras till Teknikförvaltningen, Vatten- och avfallsenhet.
Sammanfattning

Ansökan inkom 2018-01-04 och avser uppförande av flerbostadshus med fyra
lägenheter, förrådsbyggnad, murar och plank samt anordnande av parkering på
fastigheten Tofta Kroks 1:34.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de föreslagna byggnadsåtgärderna inte
påverkar områdets natur-och kulturvärden eller riksintressen på ett negativt sätt.
Ärendet har förgåtts av ett förhandsbesked och lokaliseringen har därmed prövats i
ärendet.
Försvarsmakten har yttrat sig i ärendet och hänvisar till deras ansökan om utökande
av skjutfältet. Denna ansökan har ännu inte godkänts och är där med inte bindande.
Samhällbyggnadsförvaltningens sammantagna bedömning är att den föreslagna
åtgärden uppfyller gällande lagkrav och att bygglov kan ges med stöd av 9 kap. 31§
PBL.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är lämplig att
bebygga med flerbostadshus, förråd och parkeringsplatser på fastigheten Tofta kroks
1:34.
Försvarsmakten har yttrat sig i ärendet och hänvisar till deras ansökan om utökande
av skjutfältet. Denna ansökan har ännu inte godkänts och är där med inte bindande.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte påtagligt skada de värden som riksintresset
omfattar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de föreslagna byggnadsåtgärderna inte
påverkar områdets natur-och kulturvärden eller riksintressen på ett negativt sätt.
Ärendet har förgåtts av ett förhandsbesked och lokaliseringen har därmed prövats i
ärendet.
Åtgärden är väl anpassad till platsen och bebyggelseområdet vad gäller val av kulör,
material och volym.
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Samhällbyggnadsförvaltningens sammantagna bedömning är att den föreslagna
åtgärden uppfyller gällande lagkrav och att bygglov kan ges med stöd av 9 kap. 31§
PBL.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen).
har bedömts
vara berörda.
Inga negativa synpunkter har inkommit från berörda grannar.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande.
Sökande har inkommit med svarsskrivelse.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Gunnar Gustafsson, bitr. stadsarkitekt. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden beviljar
ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Inkom
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Anmälan kontrollansvarig

Handlingsnr
2018-11-27
2018-01-04
2018-04-24 21

Relationshandling placering lada
Situationsplan 1:500
Situationsplan 1:1000
Förråd situationsplan 1:100
Förråd situationsplan 1:200

2018-08-16
2018-08-16
2018-08-16
2018-08-16
2018-08-16

49
44
43
47
48

Fasad öster och norr, färglagda
Fasad väster och söder, färglagda
Planritning, entréplan
Planritning, övre plan
Takplan
Sektioner
Yttervägg, snitt
Takdetaljer
Perspektiv 1

2018-08-06
2018-08-06
2018-08-16
2018-08-06
2018-08-16
2018-08-06
2018-08-06
2018-08-06
2018-08-06

39
40
45
28
46
30
32
33
41
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Perspektiv 2
2018-08-06 42
Perspektiv invändigt
2018-08-06 31
Förråd – plan, fasader, sektion, Plank och mur – plan, fasad
2018-08-06 36
Beskrivning sophämtning del 1
Beskrivning sophämtning del 2

2018-11-08
2018-11-08

76
77

Yttrande GEAB
Yttrande TN Trafik
Yttrande Försvarsmakten
Yttrande Räddningstjänsten
Yttrande Trafikverket
Yttrande Länsstyrelsen kulturmiljö
Yttrande TN VA
Yttrande TN Avfall

2018-10-15
2018-10-18
2018-10-24
2018-10-26
2018-10-26
2018-10-29
2018-10-30
2018-11-22

60
65
66
68
69
70
71
80

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till
Sökande
,
Kända sakägare enligt sändlista
Försvarsmakten (skriv adress)
Sökande
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BN § 290

VISBY NUNNAN 1- Underhåll - Ändring av
entrédörr till restaurang (Bageriet)

BN 2018/635

Byggnadsnämndens beslut

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

Avgift

Avgift för avslag

0 kronor

Åtgärden innefattas av den utökade bygglovplikten för Visby innerstad enligt
detaljplan och byggnadsordning för Visby innerstad och är således kostnadsfri.
Upplysning

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ärendet har tagits upp till Byggnadsnämndens arbetsutskott en gång tidigare, 201808-29. Då önskade arbetsutskottet att sökanden skulle kontaktas för att kontrollera
om sökande kunde tänka sig andra lösningar i ärendet. Arbetsutskottets fråga har
kommunicerats. Inget nytt förslag har inkommit.
Åtgärden innebär att slagningen på entrédörren ändras, från inåtgående till
utåtgående. Den föreslagna åtgärden innebär en försämrad tillgänglighet att ta sig in i
lokalen samt att risken för fallolyckor vid passage genom huvudentrén ökar.
Trappan som leder från markplan upp till entrén ändras inte vid åtgärden. Befintligt
slutsteg är 0,5 m djupt. Dörrbladet är 0,94 m brett.
Vid fullt uppställd dörr, 90°, sträcker sig dörren ut över hela slutsteget, hela plansteg
3 och delar av plansteg 2. Se bild, röd streckad linje visar hela dörrens slagning.
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För att öppna dörren från utsidan får en person gå de fyra stegen upp för trappan,
fatta tag i dörrhandtaget och sedan gå baklänges två trappsteg ned för att kunna
passera dörren.
Den sökande motiverar ändringen med ett tillsynsmeddelande enligt lag om skydd
mot olyckor (LSO). Idag får högst 50 personer vistas i lokalen. Föreslagen åtgärd
skulle innebära att personantalet kan utökas till 70 personer.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att ansökan bör avslås med hänvisning till att
åtgärden innebär en försämring av entréns utformning i fråga om tillgänglighet och
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga (BBR 3:1)
samt ökar risken för fallolyckor (BBR 8:2).
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer, med hänvisning till 9 kap 30 § punkt 4
PBL, att bygglov inte kan lämnas.
Den sökta åtgärden innefattas av den utökade bygglovplikten i Visby innerstad. Det
innebär att åtgärden inte hade bedömts som bygglovpliktigt utan den utökade
bygglovplikten. Oavsett om en åtgärd kräver bygglov, anmälan eller inget av det så
ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden vara uppfyllda.
I det antikvariska utlåtandet som den sökande har lämnat in till byggnadsnämnden
görs bedömningen att åtgärden inte påverkar det kulturhistoriska värdet och anses
acceptabel ur antikvariskt perspektiv. Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer med
denna bedömning, det kulturhistoriska värdet bedöms inte påverkas negativt av den
föreslagna åtgärden.
Enligt plan- och bygglag 8 kap 2 § punkt 3 ska en byggnad vara tillgänglig och
användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vid ändring
av en byggnad eller en byggnadsdel ska kraven på tillgänglighet och användbarhet för
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga tillämpas på den ändrade
delen, precis som för övriga utformningskrav och tekniska egenskapskrav. I detta fall
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är den ändrade delen begränsad till lokalens huvudentré. I det specifika fallet finns
inte förutsättningarna för att skapa en helt tillgänglig huvudentré utan att de
kulturhistoriska värdena påverkas på ett negativt sätt. I sådana fall ska tillgängligheten
åtminstone inte bli sämre i samband med en ändring.
Genom att ändra på huvudentréns dörr till ett utåtgående dörrblad är det inte möjligt
att stå kvar på slutsteget eller på trappsteget nedanför vid öppnande av dörren. För
att passera dörren måste således en person gå baklänges nedför trappan för att
komma förbi. Förvaltningens bedömning är att detta gör att tillgängligheten och
användbarheten blir märkbart försämrad av den föreslagna åtgärden (BBR 3:1).
Förvaltningens bedömning är att åtgärden inte enbart påverkar tillgängligheten och
användbarheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, utan
även för personer med normal rörelse- eller orienteringsförmåga.
Förvaltningen har tagit del av det tillsynsmeddelande enligt lag om skydd mot olyckor
(LSO) som den sökande har lämnat in som motivering för den föreslagna ändringen.
Av handlingen framgår att det idag högst får vistas 50 personer i lokalen. Det
framgår även att föreslagen åtgärd skulle innebära att personantalet kan utökas till 70
personer. Förvaltningens bedömning är att verksamheten kan fortsätta med
nuvarande personantal, 50 personer, utan att utföra den sökta åtgärden. Vidare är
förvaltningens bedömning att viljan att utveckla en verksamhet inte är en acceptabel
motivering för att göra frånsteg från tillgänglighetskraven.
Förvaltningens bedömning är att vilplanet utanför dörren inte är tillräckligt djupt för
att tillåta en säker och bekväm passage. Vilplanets utformning medför att risken för
fallolyckor ökar i och med den föreslagna åtgärden. Byggnader och byggnadsdelar ska
vara utformade så att risken för olycksfall begränsas (BBR 8:2).
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammantagna bedömning är att åtgärden försämrar
tillgängligheten och lämpligheten av entrén samt ökar risken för olyckor.
Förvaltningens bedömning är att bygglov inte kan beviljas.
Ärendets behandling under mötet

Byggnadsnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden avslår ansökan
om bygglov med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.

Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan

Inkom
2018-12-05
2018-03-15
2018-03-15

Handlingsnr
1
3
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Fasad-, planritning, befintlig
Fasad-, planritning, blivande
Antikvariskt utlåtande
Teknisk beskrivning
Tillsynsmeddelande

2018-08-08
2018-08-08
2018-03-15
2018-03-15
2018-03-16

15
16
2
6
9

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till
Restaurang Nunnan AB, Vasilis Kanellos, Stora Torget 9, 62156 VISBY

Sökande
Restaurang Nunnan AB, Vasilis Kanellos, Stora Torget 9, 62156 VISBY
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BN § 291

TOFTA KROKSTÄDE 1:380 - Fasadändring
och inredande av ytterligare en lägenhet till
2-bostadshus. Uppförande av byggnad med
pannrum/lägenhet/tvättstuga. Uppförande
av mur.

BN 2012/1627

Byggnadsnämndens beslut

1. Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av
huvudbyggnad med förråd med stöd av 9 kap 30 och 31 b §§ plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
2. Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av
komplementbyggnad nr. 1 med stöd av 9 kap 30 och 31 b §§ plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
3. Byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av
komplementbyggnad nr. 2 med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL.
4. Byggnadsnämnden beviljar den del av ansökan som avser avsteg från tidigare
beviljat lov i fråga om byggnadsarea för huvudbyggnad med stöd av 9 kap 31
b och 31 d §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
5. Byggnadsnämnden beviljar den del av ansökan om bygglov som avser
inredande av ytterligare bostad i huvudbyggnad 9 kap 30 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
6. Byggnadsnämnden beviljar den del av ansökan om bygglov som avser
ändring av fasad på bostadshus med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL.
7. Byggnadsnämnden beviljar den del av ansökan om bygglov som avser
uppförande av mur med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen (2010:900),
PBL.
Villkor:
Beslut om att bevilja bygglov för komplementbyggnad nr. 2 ges under förutsättning
att komplementbyggnad nr. 1 rivs.

Avgift

Avgift för avslag tillbyggnad

1 849 kronor

Avgift för avslag komplementbyggnad nr. 1

1 496 kronor

Avgift för bygglov komplementbyggnad nr. 2

2 640 kronor

Avgift för bygglov, fasadändring

1 848 kronor
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Avgift för bygglov, mur

2 024 kronor

Avgift för grannehörande

2 640 kronor

Totalt

12 497 kronor

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

Samtliga åtgärder som behandlas i detta ärende är redan påbörjade och/eller utförda i
sin helhet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, på grund av ärendets komplexitet, valt att dela
upp ärendet så att varje åtgärd får ett eget delbeslut.
Två ärenden om anmälan om ifrågasatt olovligt byggande finns registrerade på
fastigheten. Anmälan med ärendenummer BN 2018/1884 rör att byggnaderna nyttjas
som uthyrnings-/hotellverksamhet. Anmälan med ärendenummer BN 2018/2809 rör
de åtgärder som tas upp i aktuellt bygglovsärende. Tillsynsärendena hanteras delvis
parallellt med hanteringen av det aktuella bygglovsärendet.
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).
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.
Ändringsanmälan ska göras till Teknikförvaltningen, Vatten- och avfallsenhet.
Sammanfattning

Ansökan gäller fasadändring och tillbyggnad av bostadshus, anmälan för inredande
av ytterligare en lägenhet bostadshus, nybyggnad av två komplementbyggnader samt
uppförande av mur inom detaljplanelagt område.
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2003 beviljades bygglov för uppförande av ett fritidshus om 139,4 kvm samt ett
garage om 39,69 kvm (ärendenummer BYGG.2003.30837). Beslutet innebar att en
överbyggnad med 39,1 kvm beviljades.
2011 inkom en anmälan till byggnadsnämnden om olovlig ändring av
fritidshus/garage till uthyrningslägenheter, BN 2011/2131. Ärendet avslutades
genom beslut i BN 2012-06-20, §136. Efter avslutandet av tillsynsärendet inkom
sökanden med aktuell bygglovsansökan, BN 2012/1627.
Den aktuella ansökan innebär att åtgärderna som inte följer lovet från 2003 prövas
samt att andra lovpliktiga åtgärder som utförts på fasigheten fram till idag också tas
upp för prövning.
Tillbyggnaderna på huvudbyggnaden innebär att huvudbyggnadens byggnadsarea
överskrids ytterligare.
Komplementbyggnad 1 avviker från tidigare givet lov i fråga om placering,
byggnadshöjd samt byggnadens innehåll i så stor utsträckning att byggnaden inte kan
anses vara samma byggnad. Byggnaden bedöms därmed som en helt ny byggnad.
Komplementbyggnad 2 har en byggnadsarea om 10,0 kvadratmeter. Byggnaden
placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. Aktuell fastighetsgräns vetter mot
allmän plats och byggnaden är därmed bygglovspliktig.
Huvudbyggnadens byggnadsarea avviker från tidigare beviljat bygglov.
Att inreda ytterligare en bostad från ett enbostadshus till ett tvåbostadshus är inte en
bygglovspliktig åtgärd, däremot krävs en anmälan för åtgärden. I det aktuella ärendet
prövas den anmälanpliktiga åtgärden tillsammans med de bygglovspliktiga åtgärderna.
Fasadändringarna på huvudbyggnaden bedöms vara väsentliga och är således
bygglovspliktiga.
Uppförande av mur runt fastigheten är en bygglovspliktig åtgärd.
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammantagna bedömning är att de delar av
bygglovsansökan som rör ändring av fasader på huvudbyggnad, inredande av
ytterligare en lägenhet i huvudbyggnaden, nybyggnad av komplementbyggnad nr. 2
samt uppförande av mur innebär planenliga åtgärder och medger att bygglov kan
beviljas.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att huvudbyggnadens byggnadsarea
om 142, 68 kvm bedöms som en liten avvikelse vilken är förenlig med planens syfte
och medger att bygglov kan beviljas.
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammantagna bedömning är att de delar av
bygglovsansökan som rör tillbyggnad av huvudbyggnad med förråd och trappavsats
samt nybyggnad av komplementbyggnad nr. 1 avviker från detaljplanens
bestämmelser och att avvikelsen inte är en sådan liten avvikelse som medger att
bygglov kan beviljas
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Bedömning

Bedömning utifrån synpunkter från granne

:

Negativt inställd till att fastigheterna
nyttjas för
hotellverksamhet, vilket innebär ökad trafik i området och skapar otrygga
förhållanden för boende i området.
Förvaltningen förstår att en eventuell hotellverksamhet kan ses som en betydande
olägenhet. Förvaltningens prövning i ärende BN 2012/1627 innefattar dock inte
frågan om hotellverksamhet på fastigheten
då det inte är en
del av ansökan. Uppgifter om hotell/uthyrningsverksamhet har kommit
byggnadsnämnden tillkänna genom anmälan om ifrågasatt olovlig åtgärd för
fastigheten
och hanteras i pågående ärende BN 2018/1884.
Förvaltningen gör således ingen bedömning i detta ärende om det bedöms vara
hotellverksamhet som bedrivs på fastigheten.
Förvaltningen noterar synpunkterna om trafik och känslan av otrygghet i området
som följd av den påstådda hotellverksamheten. Förvaltningens bedömning är att de
sökta åtgärderna i detta ärende inte kommer att påverka trafiken i området mer än
marginellt och att det inte heller finns skäl till att åtgärderna skulle komma att
tillskapa störande eller otrygga förhållanden för andra boende i området.
Vad gäller
så hanteras inte den fastigheten i detta ärende.
Byggnadsnämnden tolkar yttrandet som en anmälan om ifrågasatt olovlig åtgärd och
upprättar ett tillsynsärende på fastigheten
.
Negativt inställd till att inreda ytterligare två lägenheter i den befintliga fastigheten.
Förvaltningens bedömning är att det är en planenlig åtgärd att inreda
huvudbyggnaden med ytterligare en lägenhet, från ett enbostadshus till ett
tvåbostadshus och att detta inte kan medföra en betydande olägenhet.
Negativt inställd till lägenheten i komplementbyggnad nr. 1.
Förvaltningens bedömning är att det inte är en planenlig åtgärd att inreda en
självständig bostad i en komplementbyggnad. Förvaltningens bedömning är att
komplementbyggnad nr 1. inte är ändamålsenlig som komplementbyggnad utan
uppfattas som en huvudbyggnad.
Negativt inställd till byggnadshöjd, storlek och läge av komplementbyggnad nr. 1, då
byggnaden stör landskapsbilden, placeras på mark som inte får bebyggas och står för
nära vägen.
Förvaltningens bedömning är att byggnadshöjd och placering av
komplementbyggnad nr. 1 ger ett dominerande intryck. Vidare bedömer
förvaltningen att byggnadens placering kan orsaka störningar i fråga om
parkeringsmöjligheter på fastigheten samt infart till fastigheten
Negativt inställd till samtliga avsteg fån detaljplanens bestämmelser.
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Förvaltningen gör en bedömning av samtliga planavvikelser i avsnittet bedömning, se
vidare.
Bedömning utifrån synpunkterna från grannarna

och

Negativt inställda till att
nyttjas för uthyrningsverksamhet, vilket har
lett till störande fester/oväsen, ökad biltrafik, otrygg stämning för boende i området,
dålig avfallshantering som dragit till sig råttor.
Förvaltningen förstår att en eventuell uthyrningsverksamhet kan ses som en
betydande olägenhet. Förvaltningens prövning i ärende BN 2012/1627 innefattar
dock inte frågan om uthyrningsverksamhet på fastigheten
då
det inte är en del av ansökan. Uppgifter om hotell/uthyrningsverksamhet har kommit
byggnadsnämnden tillkänna genom anmälan om ifrågasatt olovlig åtgärd för
fastigheten
och hanteras i pågående ärende BN 2018/1884.
Förvaltningen gör således ingen bedömning i detta ärende om det bedöms vara
uthyrningsverksamhet som bedrivs på fastigheten.
Förvaltningen noterar övriga synpunkter om störningar, trafik, bristande
avfallshantering och känslan av otrygghet i området som följd av den påstådda
uthyrningsverksamheten. Förvaltningens bedömning är att de sökta åtgärderna i detta
ärende inte ger skäl till att åtgärderna skulle komma att tillskapa störande eller otrygga
förhållanden för andra boende i området.
Negativt inställda till samtliga byggnationer som innebär överskriden byggnadsarea
och byggnation på mark som inte får bebyggas.
Förvaltningens gör en bedömning av samtliga planavvikelser i avsnittet nedan, se
vidare.
Förvaltningen noterar sökandes svar på grannarnas synpunkter om uthyrning. Svaret
bedöms inte tillföra något nytt för bedömningen av detta bygglovsärende och frågan
om eventuell uthyrningsverksamhet utreds i tillsynsärendet BN 2018/1884.
I fråga om sökandes synpunkter om att tidigare beviljade bygglov har följts i allt
väsentligt samt att de avvikelser som förekommer är ringa, gör förvaltningen
bedömningen att det genom tidigare beslut från byggnadsnämnden (BN 2011/2131)
samt vid granskning av aktuell ansökan framkommer att byggnadsnämnden inte delar
den uppfattningen. Förvaltningen gör en bedömning av samtliga ansökta åtgärder i
avsnittet nedan, se vidare.
Byggnadsnämnden beviljade bygglov för en huvudbyggnad med byggnadsarea 139,4
kvm 2003. Huvudbyggnadens befintliga byggnadsarea är 142,68 kvadratmeter.
Tillbyggnaderna med förråd och trappavsats på huvudbyggnadens vardera kortsida
innebär en utökning av byggnadsarea med 9,786 kvm. Med tillbyggnaderna innebär
det att huvudbyggnadens byggnadsarea blir 152,466 kvm, vilket innebär 12,9 %
överbyggnad för huvudbyggnaden. Förvaltningens bedömning är att tillåten
byggnadsarea har utökats i och med planändringen från 2008 och att byggnadsarean
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därmed har anpassats för större och bekvämare boende samt att eventuella
bygglovsbefriade åtgärder bör tas med i bedömningen av möjlig tillkommande
bebyggelse. Förvaltningens bedömning är att tillbyggnaderna inte kan anses vara en
liten avvikelse och att bygglov inte kan beviljas för åtgärden.
Komplementbyggnad nr 1. placeras delvis på prickad mark, mark som inte får
bebyggas. Förvaltningens bedömning är att den prickade marken ska lämnas fri från
byggnation. Det prickade markområdet bör finnas tillgänglig att användas för
parkering och lämplig infart från lokalgata för boende och besökande på fastigheten.
Komplementbyggnad nr. 1 placeras med kortsida/gavelspets mot lokalgatan och
förvaltningens bedömning är att denna fasad är byggnadens beräkningsgrundande
fasad. Byggnadshöjden för komplementbyggnad nr. 1 bedöms vara 6 m och tillåten
byggnadshöjd är idag 3,5 m. Förvaltningens bedömning är att byggnaden är 2,5 m
högre än vad detaljplanen tillåter. Nedre plan på komplementbyggnad nr. 1 innehåller
tvättstuga och pannrum samt badrum och kök/pentry. Övre plan redovisar ingen
fast inredning, men byggnaden ska fungera som gästhus/lägenhet för tillfällig
övernattning enligt uppgift från sökande. Förvaltningens bedömning är att
komplementbyggnad nr. 1 innehåller en separat bostadsenhet och därmed bedöms
byggnaden utgöra en huvudbyggnad. Enligt detaljplanens bestämmelser är det endast
tillåtet med en huvudbyggnad per fastighet. Förvaltningens bedömning är att bygglov
inte kan beviljas för komplementbyggnad nr. 1 då byggnadens placering,
byggnadshöjd och innehåll strider mot detaljplanens bestämmelser och att
avvikelserna inte är en sådan liten avvikelse som medger att bygglov kan beviljas.
Komplementbyggnad nr. 2 placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 m.
Fastighetsgränsen gränsar mot allmän plats och därmed bedöms åtgärden som
bygglovspliktig. Detaljplanen tillåter 40 kvm komplementbyggnad. Förvaltningens
bedömning är att åtgärden är planenlig och att bygglov för komplementbyggnad nr. 2
kan beviljas med villkoret att det inte beviljas bygglov för komplementbyggnad nr. 1.
Enligt beviljat bygglov från 2003 godkändes huvudbyggnaden med längden 17,0 m
och en byggnadsarea om 139,4 kvm. Enligt inlämnade handlingar är befintlig
byggnad 17,4 m, vilket ger en byggnadsarea om 142,68 kvm. Det innebär att befintlig
huvudbyggnad är 7,68 kvm större än vad detaljplanen tillåter och innebär en
överbyggnad om 5,6 %. Huvudbyggnaden är 3,28 kvm större än vad som prövats i
tidigare bygglov. Förvaltningens bedömning är att differensen om 3,28 kvm i fråga
om huvudbyggnadens byggnadsarea bedöms rymmas inom tidigare givet lov.
Förvaltningens bedömning att volymen inte har en betydande påverkan på den totala
upplevelsen av byggnaden och således inte kan bedömas medföra en betydande
olägenhet för grannar. Åtgärden bedöms som en liten avvikelse och förenlig med
planens syfte.
Förvaltningen har granskat möjligheterna att inreda ytterligare en lägenhet i
huvudbyggnaden. En granne,
, har framfört negativa
synpunkter till att inreda huvudbyggnaden till ett tvåbostadshus. Detaljplanen anger
B för fritidshus/bostäder. Förvaltningens bedömning är att fritidshusen/bostäderna
ska bestå av småhus, det vill säga en- eller tvåbostadshus. Förslaget innebär att
befintlig huvudbyggnad, som är ett enbostadshus, inreds med ytterligare en bostad till
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ett tvåbostadshus. Förvaltningens bedömning är att förslaget om att inreda ytterligare
en bostad i huvudbyggnaden är en planenlig åtgärd. Förvaltningens bedömning är att
bygglov kan beviljas för den del av ansökan som rör inredande av ytterligare en
bostad i huvudbyggnaden.
Förvaltningens bedömning är att ändringarna av huvudbyggnadens fasader inte är en
åtgärd som avviker från detaljplanen. Förvaltningens bedömning är att bygglov kan
beviljas för ändring av fasad.
Förvaltningens bedömning är att uppförande av mur runt om hela fastigheten är inte
en åtgärd som avviker från detaljplanen. Murens placering, i fastighetsgräns samt
murens höjd 1,30 meter innebär dock att åtgärden kräver bygglov. Då muren uppförs
i fastighetsgräns har grannar tillfrågats i ärendet för att ta reda på om åtgärden kan
innebära betydande olägenhet för grannar. Ingen granne har inkommit med
synpunkter om muren. Förvaltningens bedömning är att bygglov kan beviljas för
uppförande av mur enligt ansökan.
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammantagna bedömning är att de delar av
bygglovsansökan som rör ändring av fasader på huvudbyggnad, inredande av
ytterligare en lägenhet i huvudbyggnaden, nybyggnad av komplementbyggnad nr. 2
samt uppförande av mur innebär planenliga åtgärder och medger att bygglov kan
beviljas.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att huvudbyggnadens byggnadsarea
om 142, 68 kvm bedöms som en liten avvikelse vilken är förenlig med planens syfte
och medger att bygglov kan beviljas.
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammantagna bedömning är att de delar av
bygglovsansökan som rör tillbyggnad av huvudbyggnad med förråd och trappavsats
samt nybyggnad av komplementbyggnad nr. 1 avviker från detaljplanens
bestämmelser och att avvikelsen inte är en sådan liten avvikelse som medger att
bygglov kan beviljas.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Erika Panzar, bygglovhandläggare. Byggnadsnämnden ansluter
sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden avslår ansökan
om bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnad med förråd med stöd av 9 kap 30 och
31 b §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av
komplementbyggnad nr. 1 med stöd av 9 kap 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen
(2010:900), PBL.
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Byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av
komplementbyggnad nr. 2 med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen (2010:900),
PBL.
Byggnadsnämnden beviljar den del av ansökan som avser avsteg från tidigare beviljat
lov i fråga om byggnadsarea för huvudbyggnad med stöd av 9 kap 31 b och 31 d §§
plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Byggnadsnämnden beviljar den del av ansökan om bygglov som avser inredande av
ytterligare bostad i huvudbyggnad 9 kap 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Byggnadsnämnden beviljar den del av ansökan om bygglov som avser ändring av
fasad på bostadshus med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Byggnadsnämnden beviljar den del av ansökan om bygglov som avser uppförande av
mur med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Villkor:
Beslut om att bevilja bygglov för komplementbyggnad nr. 2 ges under förutsättning
att komplementbyggnad nr. 1 rivs.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Fasadritning, huvudbyggnad
Plan- och sektionsritning, huvudbyggnad
Fasad-, plan- och sektionsritning,
Komplementbyggnad nr. 1
Fasad-, plan- och sektionsritning,
Komplementbyggnad nr. 2
Sektionsritning, mur
Yttrande från berörd granne,
Tofta Krokstäde 1:381 & 1:382
Yttrande från berörd granne,
Tofta Krokstäde 1:377
Sökandes svar på yttranden
Remissyttrande, VA

Inkom
2018-12-05
2012-08-13
2018-09-12
2018-04-17
2018-04-17

Handlingsnr

2018-09-13

59

2018-09-12
2018-09-12

62
62

2018-10-25

68

2018-10-29
2018-11-20
2016-08-23

69
77
42

6
62
49
48

Överklagandehänvisning

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

.
.
.

Kända sakägare enligt separat lista.

Sökande
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BN § 292

VISBY TRANKOKET 9 – Ändring av fasad på
bostadshus – byte av fönster och dörrar
samt takmaterial Utökad bygglovsplikt –
rivning och uppförande av plank

BN 2018/1149

Byggnadsnämndens beslut

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

Avgift

Avgift för avslag

5 630 kronor

Rivning och uppförande av plank innefattas av den utökade bygglovplikten för Visby
innerstad enligt detaljplan och byggnadsordning för Visby innerstad och är således
kostnadsfri.
Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ansökan avser ändring av fasad på bostadshus med byte av fönster och
fönsterdörrar, byte av plåtinklädnad på takkupor, uppförande av ny ventilationshuv,
byte av takmaterial på tillbyggnad från papp till plåt samt rivning och uppförande av
plank.
Huvudbyggnaden har delvis äldre ursprung men byggdes kraftigt om på 1960-talet.
Element som har tydlig 1960-talskaraktär är exempelvis fasadens ädelputs, trappan
till entrén, fönster- och dörrpartierna in mot gården samt takkupornas utformning
med enluftsfönster.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att förslaget om byte av fönster i
takkuporna inte är lämpligt och inte kan beviljas. Övriga åtgärder bedömer
förvaltningen som planenliga eller som små avvikelser förenliga med planens syfte.
Efter kommunicering från förvaltningen att de föreslagna fönstren i takkuporna inte
bedöms som lämpliga har sökande inkommit med information om att föreslagna
fönster i takkuporna ändras till tvåluftsfönster utan spröjs. Förlaget innebär
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fortfarande en förvanskning av takkupornas karaktär och förvaltningen kvarstår vid
bedömningen att bygglov inte ska beviljas för ansökta åtgärder
I ett tidigare skede innehöll ansökan även målning av fasader och utbyte av taktegel.
Dessa åtgärder har ändrats av sökande till att istället innefatta tvättning av fasad samt
återanvändning av befintligt taktegel. Att tvätta fasaden och att underhålla taket
genom att återanvända befintligt taktegel är inte bygglovspliktiga åtgärder och
ansökan som berör dessa delar har därför återkallats av sökande.
Ett tillsynsärende finns registrerat på fastigheten, BN 2018/930 – Ifrågasatt olovlig
åtgärd, påbörjande utan startbesked. Tillsynsärendet hanteras parallellt med aktuellt
bygglovsärende.
Förvaltningen har inte förelagt sökanden om att inkomma med en antikvarisk
förundersökning då vissa åtgärder redan är påbörjade och att förvaltningen med stöd
av regionantikvarien kan göra en bedömning av samtliga åtgärder.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att föreslagen åtgärd avviker från
detaljplanens bestämmelser och att avvikelsen inte är en sådan liten avvikelse som
medger att bygglov kan lämnas.
Huvudbyggnaden har delvis äldre ursprung men byggdes kraftigt om på 1960-talet.
Byggnaden har vissa särskilt tydliga 60-talselement i sitt nuvarande utseende,
däribland takkupornas utformning med enluftsfönster och de stora fönster- och
dörrpartierna in mot gården.
Byggnadsordningens riktlinjer ska gälla som utgångspunkt vid tolkning av planens
bestämmelser. Detaljplanen anger att åtgärder som skadar kulturvärdena får inte
genomföras. Byggnadsordningen framhåller att alla förändringar ska ske varsamt och
att byggnadens framvuxna historiska utformning är värd att bevara. Att även
respektera senare tillägg innebär att äkthet, läsbarhet och autenticitet bibehålls. Det
innebär att stadens och byggnadernas ändring över tid, dess årsringar, fortsätter att
vara läsbara.
Byggnadsordningens riktlinjer anger att material ska bevaras och underhållas och
endast i undantagsfall bytas ut. Vid utbyte av exempelvis fönster eller dörrar ställs det
höga krav på anpassning av de nya delarna, måttbeställning och anpassning till
byggnadens karaktär och ursprung avseende utformning, dimension, spröjsning och
material.
Nedan följer en bedömning av var och en av de åtgärder som ingår i ansökan.
Byte av samtliga fönster i takkuporna. Förslaget innebär att takkupornas
enluftsfönster byts mot tvåluftsfönster med fast mittpost. Tvåluftsfönster, likt de
som föreslås, var främst förekommande under 1930- och 1940-talet. 1960-talets
fönster karaktäriseras, i likhet med takkupornas befintliga fönster, av större,
kvadratiska fönster utan spröjs. Riktlinjerna i byggnadsordningen gällande detaljer vid
nytillverkning av fönster ger en indikation av att något som till synes kan anses vara
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en mindre ändring kan i själva verket kan innebära en ändring som förvanskar
byggnadens karaktär och därmed skadar dess kulturvärden. Förvaltningens
bedömning är att fönstren som föreslås till takkuporna innebär en förvanskning då
takkupornas tydliga 1960-talskaraktär går förlorad. Som en följd av det skadas de
tydliga årsringarna av byggnadens framvuxna historiska utformning och takkupornas
ursprung. Ändringen avviker från byggnadsordningens riktlinjer och avvikelsen
bedöms inte som förenlig med detaljplanens syfte.
Byte av fönster på fasader och byte av fönsterdörrar på fasader in mot gården samt
byte av ett takfönster på takfall mot gatan. Takfönstrets plåtbeslag målas röda likt
befintliga plåtarbeten. Förvaltningens bedömning är att åtgärden inte följer
byggnadsordningens riktlinjer om att bevara och underhålla befintliga byggnadsdelar.
Förvaltningens bedömning är dock att förslaget är anpassat efter byggnadens karaktär
och inte påverkar läsbarheten på ett negativt sätt. Åtgärden bedöms som förenlig
med planens syfte.
Plåtinklädnad på takkuporna ersätts med ny plåt av samma kulör som befintlig.
Åtgärden bedöms inte påverka byggnadens kulturvärden på ett negativt sätt.
Åtgärden bedöms som förenlig med planens syfte.
Uppförande av ventilationshuv på takfall mot gatan i rödmålad plåt. En olämplig
placering av tidigare utförd köksventilation åtgärdas vid ombyggnationen, vilket
innebär att en ny ventilationshuv uppförs på taket. Åtgärden bedöms som förenlig
med planens syfte.
Byte av takmaterial på tillbyggnad Papptaket på tillbyggnaden rivs och ersätts av plåt.
Åtgärden bedöms inte påverka byggnadens kulturvärden negativt. Åtgärden bedöms
som förenlig med planens syfte.
Befintligt plank rivs. Nytt plank uppförs och får samma placering likt befintligt,
befintliga fundament till stolparna nyttjas. Det nya planket utformas i enlighet med
fastighetens karaktärsdrag. Åtgärden bedöms som planenlig.
Efter kommunicering från förvaltningen att de föreslagna fönstren i takkuporna inte
bedöms som lämpliga inkom sökande med information om att föreslagna fönster i
takkuporna ändras. I samband med att byggnadsnämnden mottog denna information
har sökande även inkommit med ett yttrande. Sökande menar att byggnadens yttre
utseende inte har påverkats genom utbytet av fönstren i takkuporna och att åtgärden
därmed inte kräver bygglov enligt 9 kap 2 § första stycket 3 c PBL. Vidare beskriver
han att byggnadens fönster och dörrar varit i så dåligt skick att det inte gått att
behålla och renovera dessa och att Fastighetsbolaget Valutan i och med detta
måttbeställt fönster och dörrar i enlighet med byggnadsordningen för Visby
innerstad. Han känner inte till orsaken om varför leverantören levererade delade
fönster i takkuporna istället för hela fönster. Sökande anser vidare att bostadshuset
helt och hållet saknar kulturhistoriskt värde på grund av den ombyggnad som
genomförts under år 1960.
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Som fastighetsägare till flera fastigheter i Visby innerstad borde Fastighetsbolaget
Valutan införskaffa sig den kunskap som krävs för att förvalta en fastighet i Visby
innerstad. Enligt detaljplan antagen 2010-02-22 gäller bygglovsplikt för upptagande,
utbyte, flyttning eller igensättning av fönster, dörrar och andra öppningar. Oavsett
om man anser att utbytet av fönster på Visby Trankoket 9 kräver bygglov enligt 9
kap 2 § första stycket 3 c PBL eller inte så krävs bygglov ändå för åtgärden enligt
gällande detaljplan. Förvaltningen anser dock att byggnadens yttre utseende har
påverkats avsevärt och att bygglov krävs för åtgärden enligt 9 kap 2 § första stycket 3
c PBL. Enligt byggnadsordningen ska befintliga fönster, karmar, bågar, beslag och
glas så långt som möjligt bibehållas och renoveras. Om så inte är möjligt ska nya
fönster måttbeställas och anpassas till byggnadens karaktär och ursprung avseende
hängning, dimension, utformning, spröjsning och material. Förvaltningen anser att
det åligger på Fastighetsbolaget Valutan att agera i fall de fönster de fick inte
överensstämde med det som beställts och vidare sett till att erhålla rätt utformning på
fönstren innan montering genomfördes.
Bostadshuset på fastigheten Visby Trankoket 9 byggdes om kraftigt på 1960-talet och
det uttryck som byggnaden har idag är från den tiden. Att byggnaden skulle sakna
kulturhistoriskt värde på grund av ombyggnationen håller förvaltningen inte med om.
Visby innerstads utnämning till världsarv omfattar all bebyggelse och bebyggelsen
visar på en levande stad där byggnader från flera århundraden samsas. Det är därför
viktigt att bevara de kulturvärden som finns i Visby innerstad, även för byggnader
med 1960-tals uttryck. För Visby Trankoket 9 gäller det speciellt fasadens ädelputs,
trappan till entrén, fönster- och dörrpartier in mot gården samt takkupornas
utformning.
Förslaget innebär fortfarande en förvanskning av takkupornas karaktär och
samhällsbyggnadsförvaltningens sammantagna bedömning är att bygglov inte kan
beviljas för ansökan.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Erika Panzar, bygglovhandläggare. Byggnadsnämnden ansluter
sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar Byggnadsnämnden avslår ansökan om
bygglov med stöd av 9 kap 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Fasadritning

Inkom
2018-12-05
2018-10-05
2018-10-05
2018-08-14

Handlingsnr
45
46
36, 37, 38
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Fasader, kompletterande information
2018-12-11
Ritning, plank
2018-06-26
Teknisk beskrivning
2018-08-14
Detaljer, fönster
2018-09-26
Detaljer, fönsterdörrar
2018-09-26
Kontrollplan
2018-08-14
Remissyttrande
2018-10-09
Skrivelse från sökande
2018-12-11
Skrivelse från sökande
2018-12-17

66
19
34
42
43
35
53
65
62

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till
Sökande: Fastighets AB Valutan, BOX 15137, 167 15 Bromma

Sökande
Fastighets AB Valutan, Box 15137, 167 15 BROMMA

109 (151)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-12-19

BN § 293

VISBY TRANKOKET 9 - Ifrågasatt olovlig
åtgärd, påbörjande utan startbesked

BN 2018/930

Förvaltningen väljer att återkalla ärendet för kompletterande utredning.
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BN § 294

NÄR GANGVIDE 1:4 - Nybyggnad av
uthyrningsstugor

BN 2017/3175

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Malin Wiginder (C) i handläggningen av detta ärende.

Avgift

Bygglovsavgift
Startbeskedsavgift

18 090 kronor
10 120 kronor

Totalt

28 210 kronor

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

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
byggherrens förslag: Benny Appelqvist, Näs Rangsarve 409, 623 37 Havdhem
Beslutet upphör att gälla enligt 9 kap 43 § PBL om åtgärderna inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.
Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan lämnas. Se kallelse.
Arbetena får enligt 10 kap 9 § PBL inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat
startbesked. Om någon bryter mot bestämmelsen ska byggnadsnämnden ta ut en
byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifternas storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordning (2011:33).
Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
bygglovbeslutet upphör att gälla.
Byggnaden får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked (10
kap 4 § PBL).
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är markerade
på tillgängliga kartunderlag. Arbetena ska då omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen
underrättas på telefon 010-223 90 00.
Ändringsanmälan ska inlämnas till teknikförvaltningen, va-avdelningen.
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Sammanfattning

Ansökan avser nybyggnation av uthyrningsstugor på fastigheten När Gangvide 1:4.
På fastigheten bedrivs verksamheten Gangvide Farm där det arrangeras olika
evenemang och träffar, uthyrning av stugor, camping, café, uthyrning av kanoter och
båtar i Närkån med mera.
Uthyrningsstugorna som avses i ansökan är färdiga modulbyggnader. Ansökan avser
totalt fyra stycken moduler med tre uthyrningsrum i varje modul.
Gangvide gård ligger i en vacker naturmiljö och längs fastighetens norra gräns går
Närkån. Med den föreslagna placeringen blir stugmodulerna en utökning av befintlig
gårdsbebyggelse och ett inslag i vyn från vägen öster om gården.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att de föreslagna stugmodulerna med
träpanelklädda fasader samt sadeltak i plåt är anpassade till den befintliga bebyggelsen
och landskapet de placeras i, i enlighet med bebyggelsestrategin för När socken.
Vidare är förvaltningens bedömning att den föreslagna platsen för stugmodulerna
skulle kunna utgöra brukningsvärd jordbruksmark och att bebyggelse i så fall inte är
lämplig, men då marken vid platsbesöket redan var ianspråktagen är det dock svårt
att veta hur marken har använts tidigare och när den har tagits i anspråk.
Förvaltningens bedömning är att den eventuella inskränkningen på brukningsbar
jordbruksmark är försumbar i detta ärende.
Förvaltningens bedömning är att de föreslagna stugmodulerna uppfyller punkt 2 i 8
kap. 1 § plan- och bygglagen på den aktuella platsen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammantagna bedömning är att bygglov kan beviljas
med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen.
2018-06-29 registrerades ett tillsynsärende på fastigheten, där det framgår att
stugmodulerna redan står uppställda på samma placering som anges i
bygglovsansökan. Tillsynsärendet har påbörjats men inte avslutats när denna
tjänsteskrivelse skrivs, ärendenummer BN 2018/1553.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den aktuella platsen är lämplig att
bebygga med de förslagna uthyrningsstugorna.
Den föreslagna åtgärden bedöms ej påverka Försvarets riksintressen på platsen. Den
föreslagna åtgärden bedöms inte påtagligt skada riksintresset för rörligt friluftsliv 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

har bedömts vara berörda.
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Inga synpunkter har inkommit från berörda enligt ovan. Berörda grannar har
underrättas två gånger tidigare i ärendet eftersom ansökan har ändrats fram och
tillbaka och då har inga synpunkter inkommit.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande.
Utifrån de riktlinjer som bebyggelsestrategin för När socken utgör och efter
platsbesök 2018-06-01, är Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att de
föreslagna stugmodulerna med gråmålade träpanelklädda fasader samt sadeltak i plåt
är anpassade för den aktuella platsen.
Gangvide gård ligger i en vacker naturmiljö och längs fastighetens norra gräns går
Närkån. Med den föreslagna placeringen blir stugmodulerna en utökning av befintlig
gårdsbebyggelse och ett inslag i vyn från vägen öster om gården, vilket medför ett
visst krav på arkitektur såsom utformning av byggnadsvolym, taklutning, material
och kulörer. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att de föreslagna
stugmodulerna är anpassade till landskapsbilden och den rådande naturmiljön på
platsen. Vidare är bedömningen att det finns en arkitektonisk anknytning mellan de
nya stugmodulerna och befintlig stugbebyggelse.
Den plats där stugmodulerna föreslås placeras ligger enligt kulturvärdeskartan inom
odlingslandskap. Även de markslag som GIS-programmet visar anger att
stugmodulerna placeras på jordbruksmark. Vid platsbesök fås dock uppfattningen att
marken redan är ianspråktagen, utifrån att gräset är klippt, att markförberedelser har
gjorts inför byggnationen som avses i detta bygglovsärende och att lyktstolpar är
uppsatta på platsen. Lyktstolpar och planterade björkar ger intryck av en avgränsning
mellan den ianspråktagna platsen samt intilliggande åker.
Av 3 kap. 4 § Miljöbalken framgår att ”brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk
för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.”
Av prejudicerande domar från Mark- och miljööverdomstolen, MÖD P 4087-15 och
MÖD P 4848-16, ska brukningsvärd jordbruksmark ej bebyggas. Den föreslagna
platsen för stugmodulerna skulle kanske kunna utgöra brukningsvärd jordbruksmark
och bebyggelse är i så fall inte lämplig, men då marken vid platsbesöket redan var
ianspråktagen är det dock svårt att veta hur marken har använts tidigare och när den
har tagits i anspråk. Förvaltningens bedömning är att den eventuella inskränkningen
på brukningsbar jordbruksmark är försumbar i detta ärende.
I plan- och bygglagen 8 kap 1§ anges följande:
En byggnad ska
1. vara lämplig för sitt ändamål,
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.
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Förvaltningens bedömning är att de föreslagna stugmodulerna med träpanelklädda
gråmålade fasader samt sadeltak i plåt uppfyller punkt 2 i 8 kap. 1 § PBL på den
aktuella platsen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammantagna bedömning är att bygglov kan beviljas
med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är att bevilja ansökan.
Ärendets behandling under mötet

Byggnadsnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden beviljar
ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Inkom
Handlingsnr
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Ändring ansökan till permanent lovuthyrningsstugor
Anmälan kontrollansvarig

2018-11-26
2017-12-21
2018-10-16
2018-03-27

1
90
23

Situationsplan
Fasadritning
Planritning

2018-03-27
2018-11-15
2018-10-24

24
99
94

Foto på stugmodul, grundutförande i plåt
Foto sadeltak i plåt
Foto stugmoduler i plåt, på platsen
Foto gavelfasad servicebyggnad
Foto gavelfasad befintliga stugor
Foto befintlig servicebyggnad
Förklaring möblering
Bild sängskåp
Foton från platsbesök
Beskrivning verksamhet

2017-12-21
2018-11-15
2018-11-15
2018-11-15
2018-11-15
2018-10-24
2018-02-12
2018-02-12
2018-06-01
2018-08-14

6
101
102
103
104
96
15
16
45
68

Brandskyddsdokumentation
Teknisk beskrivning
Vattenanalys
Yttrande GEAB
Yttrande TN VA
Yttrande Räddningstjänsten
Yttrande enskilt VA

2018-04-17
2018-04-17
2018-06-19
2018-04-26
2018-05-17
2018-06-07
2018-08-20

26
27
61
31
35
52
74
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Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till
Sökande
Kända sakägare enligt sändlista
Sökande
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BN § 295

NÄR GANGVIDE 1:4 - Ifrågasatt olovlig
åtgärd, uppförande av uthyrningsstugor
utan startbesked

BN 2018/1553

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden påför
en byggsanktionsavgift om
30 485 kr och avslutar därmed ärendet.
Byggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas inom 60 dagar från
att beslutet vunnit laga kraft.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Malin Wiginder (C) i handläggningen av detta ärende.

Avgift

Byggsanktionsavgift

30 485 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med 9 kap. plan- och byggförordningen (2013:308),
PBF.
Faktura skickas separat.
Upplysning

I och med detta beslut är ärendet avslutat och byggnadsnämndens skyldighet att
pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd
enligt 11 kap. 5 § PBL uppfyllt.
Byggsanktionsavgiften ska betalas senast 60 dagar efter det att beslutet vunnit laga
kraft.
Detta beslut delges med förenklad delgivning enligt sändlista.
Sammanfattning

Ärendet avser en anmälan om olovlig åtgärd på fastigheten När Gangvide 1:4 som
inkom till myndigheten den 29 juni 2018 . Vid tillsynsbesök den 10 oktober år 2018
har det kunnat konstateras att fyra stycken moduler med bruttoarea om 99,7 kvm har
installerats på fastigheten utan erforderlig startbesked. Varje modul har tre rum med
1 till 2 bäddar i varje rum. Jämsides med, pågår en utredning gällande ärendet om
bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad som avser fyra stycken färdiga
moduler som kan beviljas eller inte (BN2017/3175).
Detta beslut är ett led i byggnadsnämndens skyldighet att pröva förutsättningarna för
och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt 11 kap 5 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
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Bedömning

Överträdelsen och när den utfördes
Förvaltningen har kunnat konstatera att byggnaderna har uppförts under år 2018.
Enligt 9 kap 2 § 1p. PBL krävs det bygglov för att uppföra nybyggnad.
I enlighet med 10 kap 3§ får inte en åtgärd påbörjas innan byggnadsnämnden har gett
startbesked, om åtgärden kräver 1. Bygglov, marklov eller rivningslov eller 2. En
anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8§.
Fastighetsägarna har i det här fallet sökt bygglov men påbörjat byggnadsåtgärderna
utan startbesked.

Byggsanktionsavgift
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska byggnadsnämnden ta ut en särskild avgift
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §,
om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2–10 §§. Regeringen
har med stöd av 16 kap. 12 § PBL meddelat föreskrifter om byggsanktionsavgifter i 9
kap. plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.
Enligt PBF ska byggsanktionsavgift åläggas den som trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL
påbörjar en åtgärd som kräver lov innan byggnadsnämnden har lämnat startbesked.
har ansökt om bygglov innan byggnadsåtgärderna påbörjades och
följaktligen påbörjat lovpliktig åtgärd utan startbesked.
har tagit del av förslag till beslut och beretts tillfälle att yttra sig
enligt 11 kap 58 § PBL.
Enligt 11 kap. 53, 55—56 §§ behöver en byggsanktionsavgift inte tas ut trots att en
överträdelse skett i vissa situationer. Att överträdelsen inte skett uppsåtligen saknar
betydelse vid denna bedömning. Förvaltningen bedömer att det inte råder några
omständigheter i ärendet som medför att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut.
Fastighetsägaren har den 28 november inkommit med en skrivelse där yrkas på en
halvering av byggsanktionsavgiften till en byggsanktionsavgift om 15 242.50 kronor.
Som skäl anger fastighetsägaren en utdragen bygglovshantering.
Förvaltningen anser att hanteringen av bygglov, som till stor del har berott på
fastighetsägaren själv. Fastighetsägaren har under handläggning av bygglovsärende
behövt inkomma med olika lösningar inom fastigheten vad avser byggnader som
passar bättre i omgivningen och dem krav som ställs på dessa byggnader enligt PBL,
för att få en möjlighet att erhålla ett beviljat bygglov för samma åtgärder som redan
vidtagits på fastigheten. Begäran om halvering av byggsanktionsavgift anses inte vara
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möjlig då fastighetsägaren redan vidtagit åtgärder utan erforderligt bygglov och
startbesked. Dessa vidtagna åtgärder kan inte anses vara försvarbara och därför bör
byggnadsnämnden göra samma bedömning som förvaltningen och yrka på en
byggsanktionsavgift om 30485 kronor.
Detta anser förvaltningen är inte så

Byggsanktionsavgiftens storlek
Enligt 9 kap. 1 § PBF ska byggsanktionsavgift tas ut för de överträdelser och med det
belopp som anges i 9 kap. PBF. Sanktionsarean har bestämts med stöd av platsbesök
(se protokoll, handlingsnr 5) samt ansökningshandlingar i ärende BN 2017/3175.
Avgiften grundas på 2018 års prisbasbelopp, dvs 45 500 kr. Byggsanktionsavgiften
för att påbörja en lovpliktig åtgärd utan startbesked beräknad på bruttoarea om 99, 7
kvm, som i det här fallet beräknats på 99 kvm är 30 485 kronor.
Enligt 11 kap. 53 a § PBL får byggsanktionsavgiften i ett enskilt fall sättas ned om
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften
får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen ska det särskilt beaktas om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av
andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. Förvaltningen bedömer att avgiften
står i rimlig proportion till överträdelsen och avgiften sätts därför inte ned.

Rättelse för att slippa byggsanktionsavgift
Enligt 11 kap. 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan
frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning
vid ett sammanträde med byggnadsnämnden.
I det här ärendet kan självrättelse ske genom att åtgärden helt tas bort senast den 18
december 2018.

Vem som ska betala byggsanktionsavgiften
Enligt 11 kap 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när
överträdelsen begicks var ägare till fastigheten eller byggnadsverket, den som begick
överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen.
Förvaltningen kan konstatera att
begick överträdelsen, ägde
fastigheten när överträdelsen begicks samt fick fördel av överträdelsen när åtgärderna
påbörjades och när byggnadsverken togs i bruk.
ska därför betala
hela byggsanktionsavgiften.
Ärendets behandling under mötet

Byggnadsnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
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Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden påför
en byggsanktionsavgift om 30 485 kr och avslutar därmed
ärendet.
Byggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas inom 60 dagar från
att beslutet vunnit laga kraft.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Anmälan
Meddelande om tillsynsärende
Meddelande om tillsynsbesök
Protokoll från tillsynsbesök
Beräkningsunderlag BSA

Inkommen/upprättad
2017-06-29
2018-08-21
2018-09-26
2018-10-29
2018-11-19

Handlingsnr
1 och 2
3
4
5
6

Bilagor
Bilaga 1 – Information om förenklad delgivning
Bilaga 2 – Allmänna bestämmelser
Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till
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BN § 296

RUTE RISUNGS 1:32 - Uppförande av
serveringsbyggnad och rivning av växthus,
rivning del av och tillbyggnad av
bageribyggnad, nybyggnad 5 st
övernattningsstugor samt anläggande av
parkeringsplats och stenmur

BN 2013/1254

Ärendet återkallat på sökandes begäran.
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BN § 297

RUTE RISUNGS 1:32 - Ifrågasatt olovlig
åtgärd, påbörjade åtgärder utan startbesked

BN 2016/9913

Förvaltningen väljer att återkalla för kompletterande utredning utifrån att ärendet BN
2013/1254 återkallats på sökandes begäran.

121 (151)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-12-19

BN § 298

RUTE FARDUME 1:58 - Ändrad användning
och ombyggnad av väderkvarn till utkikstorn
(vid Fardume Slott)

BN 2015/1288

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap 23 § plan- och
bygglagen. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att kontrollplanen
fastställs och att arbetena får påbörjas. Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked
har lämnats.

Avgift

Bygglovsdel

3 588 kronor

Startbesked

5 981 kronor

Grannehörande

3 204 kronor

Summa

12 773 kronor

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

Observera att byggnaden inte får tas i bruk i de delar som omfattas av
startbeskedet förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.
Följande handlingar ska lämnas in till bygglovsenheten som underlag för slutbesked:
Verifierad kontrollplan, signerad och påskriven.
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Beslutet upphör att gälla enligt 9 kap 43 § plan- och bygglagen om åtgärderna inte har
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.
Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet
upphör att gälla.
Ändringar i förhållande till fastställda handlingar fordrar ny prövning.
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter att det är publicerat i Post- och Inrikes
Tidningar.
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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.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att användningen som utkikstorn är
förenlig med fastighetens övriga användning och lämplig för platsen. Ärendet
innehöll tidigare även att byggnaden skulle ha användning som skrivarstuga och
övernattning. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansåg att en sådan användning är
olämplig då det skulle innebära att platsen blir privatiserad och det skulle påtagligt
skada platsens kulturvärden och naturvärden och därmed även det rörliga
friluftslivet.
Sökande har 2018-12-17 lämnat in en skrivelse där användningen av byggnaden
endast avser utkikstorn.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att användningen som utkikstorn är
förenlig med fastighetens övriga användning och lämplig för platsen. Ärendet
innehöll tidigare även att byggnaden skulle ha användning som skrivarstuga och
övernattning. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansåg att en sådan användning är
olämplig då det skulle innebära att platsen blir privatiserad och det skulle påtagligt
skada platsens kulturvärden och naturvärden och därmed även det rörliga
friluftslivet.
Sökande har 2018-12-17 lämnat in en skrivelse där användningen av byggnaden
endast avser utkikstorn.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen).
Synpunkter har inkommit ifrån ägaren till fastigheten
.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande.
Sökande har inkommit med svarsskrivelse.

Grannar har inte hörts på nytt efter ändringen till enbart utkikstorn då detta har
ansetts som uppenbart onödigt, eftersom alla synpunkter från grannar endast har
berört användningen som skrivarstuga och övernattning.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Mikael Westerberg, bygglovarkitekt. Byggnadsnämnden ansluter
sig till förvaltningens bedömning.
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Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden beviljar
ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap 23 § plan- och
bygglagen. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att kontrollplanen
fastställs och att arbetena får påbörjas. Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked
har lämnats.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse (förslag bygglov)
Ansökan
Ansökan - bilaga
Skrivelse - rev användning
Nyttjanderättsavtal
Foton 1-9
Skrivelse från sökande ang grannar
Skrivelse från sökande ang användning
Situationsplan
Plan, fasad och sektion, relation
Planritning, förslag
Fasader och sektion, förslag
Teckning och målning
Yttranden från Fardume 1:97
Yttranden från Fardume 1:105
Yttranden från Fardume 1:71
Yttranden från Fardume 1:74
Yttranden från Puttersjaus 1:29
Yttrande från Försvaret
Tillstånd för ändring av byggnadsminne

Inkom
2018-12-18
2015-08-28
2015-05-19
2018-12-17
2015-05-19
2016-02-18
2016-10-30
2017-10-17
2016-02-18
2016-02-18
2016-02-18
2016-02-18
2015-08-28
2016-10-21
2016-10-24
2016-10-24
2016-10-24
2016-10-25
2016-10-28
2018-11-26

Handlingsnr
1
50
55
51
1
40
46
23
24
25
26
13
33
34
35
36
37
41
52

Överklagandehänvisning

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

Sökande
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BN § 299

RUTE FARDUME 1:58 - Ifrågasatt olovlig
åtgärd

BN 2014/8755

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden påför
, en byggsanktionsavgift om
22 608 kr och avslutar därmed ärendet.
Byggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas inom 60 dagar från
att beslutet vunnit laga kraft.

Avgift

Byggsanktionsavgift

22 608 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med 9 kap. plan- och byggförordningen (2013:308),
PBF.
Faktura skickas separat.
Upplysning

I och med detta beslut är ärendet avslutat och byggnadsnämndens skyldighet att
pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd
enligt 11 kap. 5 § PBL uppfyllt.
Byggsanktionsavgiften ska betalas senast 60 dagar efter det att beslutet vunnit laga
kraft.
Detta beslut delges med förenklad delgivning enligt sändlista.
Sammanfattning

Detta beslut är ett led i byggnadsnämndens skyldighet att pröva förutsättningarna för
och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt 11 kap 5 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
Byggnadsnämnden har vid ett flertal tillfällen tagit emot information om att
eventuella olovliga åtgärder vidtagits på aktuell kvarnruin belägen på fastigheten Rute
Fardume 1:58. Vid platsbesök den 13 november 2017 kunder konstateras att
bjälklagen har bytts ut utan erforderligt bygglov och startbesked. Överträdelsen
påbörjades tiden runt september 2014. Förvaltningen föreslår att Byggnadsnämnden
ska ta ut en byggsanktionsavgift om 22 608 kr
Bedömning

Överträdelsen och när den utfördes
Förvaltningen har kunnat konstatera att utbytet av bjälklagen påbörjades under
sensommaren 2014.
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Enligt 9 kap 2 § 3 p. a PBL krävs det bygglov för annan ändring av en byggnad om
ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för
väsentligt annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt
senaste beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen
kommit till stånd. Det som byggnaden senast använts för är väderkvarn, alltså en
ekonomibyggnad för jordbrukets ändamål. Kvarnen har dock stått oanvänd under
många år och därmed förfallit. Under utredningen har det inte framkommit att
byggnaden använts för något annat ändamål sedan den användes som kvarn.
Förvaltningen bedömer att utkikstorn är en sådan annan användning som kräver
bygglov. Vid besök den 13 november 2017 kunde konstateras att bjälklagen bytts ut i
hela byggnaden och eftersom den åtgärden utgör en del av de arbetsmoment som
krävs för inredning av utkikstorn bedömer förvaltningen att egentliga
byggnadsarbeten för en lovpliktig åtgärd påbörjats (jfr. MÖD 2016:12 samt MMD
mål nr P4700-16). Förvaltningen bedömer därför att byggnadsarbetena har påbörjats
utan erforderligt bygglov och startbesked.
Fastighetsägarna har i det här fallet inte har sökt något bygglov eller lämnat in
anmälan innan byggnadsåtgärderna påbörjades och följaktligen påbörjat åtgärderna
utan erforderligt bygglov och startbesked.

Byggsanktionsavgift
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska byggnadsnämnden ta ut en särskild avgift
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §,
om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2–10 §§. Regeringen
har med stöd av 16 kap. 12 § PBL meddelat föreskrifter om byggsanktionsavgifter i 9
kap. plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.
Enligt PBF ska byggsanktionsavgift åläggas den som trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL
påbörjar en åtgärd som kräver lov innan byggnadsnämnden har lämnat startbesked.
Fastighetsägarna Föreningen Gotlands Fornvänner eller fastighetens förvaltare
har i det här fallet inte sökt något bygglov innan byggnadsåtgärderna
påbörjades och följaktligen påbörjat lovpliktig åtgärd utan startbesked.
har tagit del av förslag till beslut och beretts tillfälle att yttra sig enligt
11 kap 58 § PBL.
Enligt 11 kap. 53, 55—56 §§ behöver en byggsanktionsavgift inte tas ut trots att en
överträdelse skett i vissa situationer. Att överträdelsen inte skett uppsåtligen saknar
betydelse vid denna bedömning. Förvaltningen bedömer att det inte råder några
omständigheter i ärendet som medför att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut.

Byggsanktionsavgiftens storlek
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Enligt 9 kap. 1 § PBF ska byggsanktionsavgift tas ut för de överträdelser och med det
belopp som anges i 9 kap. PBF. Sanktionsarean har bestämts med stöd av
uppmätning av byggnaden vid platsbesök (se protokoll, handlingsnr 14) och avgiften
grundas på 2018 års prisbasbelopp, dvs 45 500 kr.
Enligt 11 kap. 53 a § PBL får byggsanktionsavgiften i ett enskilt fall sättas ned om
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften
får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen ska det särskilt beaktas om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av
andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. Förvaltningen bedömer att avgiften
står i rimlig proportion till överträdelsen och avgiften sätts därför inte ned.
har inkommit med ett yttrande efter att ha tagit del av förslag till beslut
i detta ärende. Han menar att han endast utfört renoveringsarbete på kvarnen. Han
menar även att bygglovsärendet har tagit lång tid och att han inte blivit kontaktad
från Region Gotland förrän han fick vårt förslag till beslut i detta ärende.
skriver vidare att byggsanktionsavgiften inte borde tas ut (se handlingsnr 23).
Handläggning av bygglovsärendet har tagit lång tid, men det stämmer inte att
inte blivit kontaktad under bygglovsärendets gång. Vid flertal tillfällen har
kompletteringar samt information om användningssätt begärts in (se BN
2015/1288). Förvaltningens bedömning är att handläggningen har dragit ut på tiden
på grund av att både Region Gotland och sökanden har varit sena med sina svar till
varandra. 2018-09-27 skickades ett granskningsyttrande till
angående
vilka åtgärder på kvarnen som förvaltningen kunde godkänna och bevilja bygglov för.
har svarat på utskicket och valt att ändra sin bygglovsansökan från att
gälla utkikstorn/skrivarstuga/övernattning till att enbart gälla utkikstorn.
Vid ansökan om bygglov (se ärende BN 2015/1288) angav
att han varit
i kontakt med Region Gotland sommaren 2014 och fått information om att
renovering inte kräver bygglov, men att ändra användning på en byggnad kräver
bygglov. Då intentionen från
sida har varit att iordningställa kvarnen till
utkikstorn har han varit medveten om att denna ändrade användning av kvarnen
kräver bygglov.
borde därmed ha sökt bygglov innan han påbörjade några
åtgärder på kvarnen, vilket han inte gjorde. Förvaltningens bedömning kvarstår
därför att det inte råder några omständigheter i ärendet som medför att
byggsanktionsavgift inte ska tas ut. Vidare bedömer förvaltningen att den långa
handläggningstiden beror på båda parter och att det därför inte finns anledning att
sätta ned byggsanktionsavgiften med hänvisning till lång handläggningstid.
Förvaltningens bedömning kvarstår därför att byggsanktionsavgiften står i rimlig
proportion till överträdelsen och sätts inte ned.

Rättelse för att slippa byggsanktionsavgift
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Enligt 11 kap. 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan
frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning
vid ett sammanträde med byggnadsnämnden.
I det här ärendet går det inte att göra rättelse eftersom åtgärden inte riktigt kan
återställas jämförelsevis som med en nybyggd byggnad som kan rivas bort.

Vem som ska betala byggsanktionsavgiften
Enligt 11 kap 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när
överträdelsen begicks var ägare till fastigheten eller byggnadsverket, den som begick
överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen.
Förvaltningen kan konstatera att
av överträdelsen när åtgärderna påbörjades.
byggsanktionsavgiften.

begick överträdelsen samt fick fördel
ska därför betala hela

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anna Hallin, bygglovhandläggare. Byggnadsnämnden ansluter
sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden påför Bengt
Widell, 490315-0177, en byggsanktionsavgift om 22 608 kr och avslutar därmed
ärendet.
Byggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas inom 60 dagar från
att beslutet vunnit laga kraft.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Anmälan
För kännedom till fastighetsägare
Protokoll från tillsynsbesök
Beräkningsunderlag BSA
Skrivelse från förvaltare
Tjänsteskrivelse BSA

Inkommen/upprättad
2014-09-17
2017-11-03
2018-10-15
2018-11-16
2018-12-06
2018-12-18

Handlingsnr
1
11 och 13
14
15
23
28

Bilagor
Bilaga 1 – Information om förenklad delgivning
Bilaga 2 – Allmänna bestämmelser
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Överklagandehänvisning

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

Föreningen Gotlands Fornvänner
Strandgatan 14
621 56 Visby

Förenklad delgivning

För kännedom
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BN § 300

GOTHEM VATERS 1:37 - Ifrågasatt olovlig
åtgärd, uppförande av byggnad utan bygglov

BN 2017/77

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden påför
och
en byggsanktionsavgift om 70 844 kr och avslutar därmed
ärendet.
Byggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas inom 60 dagar från
att beslutet vunnit laga kraft.

Avgift

Byggsanktionsavgift

70 844 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med 9 kap. plan- och byggförordningen (2013:308),
PBF.
Faktura skickas separat.
Upplysning

I och med detta beslut är ärendet avslutat och byggnadsnämndens skyldighet att
pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd
enligt 11 kap. 5 § PBL uppfyllt.
Byggsanktionsavgiften ska betalas senast 60 dagar efter det att beslutet vunnit laga
kraft.
De betalningsskyldiga ansvarar solidariskt för betalningen enligt 11 kap 60 § PBL.
Det innebär att Byggnadsnämnden kan utkräva hela beloppet av vem som helst av de
betalningsskyldiga.
Detta beslut delges med förenklad delgivning enligt sändlista.
Sammanfattning

Detta beslut är ett led i byggnadsnämndens skyldighet att pröva förutsättningarna för
och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt 11 kap 5 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
Ärendet avser ett fritidshus om 26,445 kvm på fastigheten Gothem Vaters 1:37 som
uppförts utan erforderligt bygglov samt startbesked. Bygglov har tidigare beviljats för
förråd med ungefär samma placering som aktuell byggnad (BN 2011/992). Den
uppförda byggnaden avviker dock väsentligt från givet lov gällande storlek,
utformning samt användningssätt. Förvaltningen föreslår därför att
Byggnadsnämnden ska ta ut en byggsanktionsavgift om 70 844 kr.
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Bedömning

Överträdelsen och när den utfördes
Förvaltningen har kunnat konstatera att byggnaden uppfördes mellan 2014 och 2016.
Enligt uppgift från kontrollansvarig i bygglovsärende BN 2011/992 var byggnaden
inte påbörjad vid besök på fastigheten 2012-08-03. Byggnaden var dock uppförd vid
slutbesiktning av bostadshuset 2016-10-17. Ortofoto från 2014 visar inte på någon
aktivitet vid byggnaden och väg fram saknas. På ortofoto från 2016 syns en del av
byggnaden samt att väg fram till byggnaden är anlagd. Av detta konstaterar
förvaltningen att byggnaden uppförts mellan 2014 och 2016.
Enligt 9 kap 2 § första stycket 1 PBL krävs det bygglov för att uppföra en nybyggnad.
Fastighetsägarna har i det här fallet inte har sökt något bygglov innan
byggnadsåtgärderna påbörjades och följaktligen påbörjat åtgärderna utan startbesked.

Byggsanktionsavgift
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska byggnadsnämnden ta ut en särskild avgift
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §,
om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2–10 §§. Regeringen
har med stöd av 16 kap. 12 § PBL meddelat föreskrifter om byggsanktionsavgifter i 9
kap. plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.
Enligt PBF ska byggsanktionsavgift åläggas den som trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL
påbörjar en åtgärd som kräver lov innan byggnadsnämnden har lämnat startbesked.
Fastighetsägarna
har i det här fallet
inte sökt något bygglov innan byggnadsåtgärderna påbörjades och följaktligen
påbörjat lovpliktig åtgärd utan startbesked.
har tagit del av förslag till beslut
och beretts tillfälle att yttra sig enligt 11 kap 58 § PBL.
Enligt 11 kap. 53, 55—56 §§ PBL behöver en byggsanktionsavgift inte tas ut trots att
en överträdelse skett i vissa situationer. Att överträdelsen inte skett uppsåtligen
saknar betydelse vid denna bedömning. Förvaltningen bedömer att det inte råder
några omständigheter i ärendet som medför att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut.

Byggsanktionsavgiftens storlek
Enligt 9 kap. 1 § PBF ska byggsanktionsavgift tas ut för de överträdelser och med det
belopp som anges i 9 kap. PBF. Sanktionsarean har bestämts med stöd av ritningar
avseende den aktuella åtgärden (se handlingsnr 7) och avgiften grundas på 2018 års
prisbasbelopp, dvs 45 500 kr.
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Enligt 11 kap. 53 a § PBL får byggsanktionsavgiften i ett enskilt fall sättas ned om
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften
får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen ska det särskilt beaktas om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av
andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art.
Av utredningen i ärendet framkom att bygglov beviljats för förråd om 24 kvm i ett
plan (se handlingsnr 6). Den byggnad som uppförs är på 26,445 kvm i ett och ett
halvt plan och är inrett som ett bostadshus. Byggnaden avviker avsevärt gällande
storlek, utformning samt användningssätt från givet lov och kräver ny
bygglovsprövning. Förvaltningen bedömer därför att avgiften står i rimlig proportion
till överträdelsen och avgiften sätts därför inte ned. Byggsanktionsavgiften bestäms
därmed till 70 848 kr.

Rättelse för att slippa byggsanktionsavgift
Enligt 11 kap. 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan
frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning
vid ett sammanträde med byggnadsnämnden.
I det här ärendet kan rättelse ske genom att åtgärden helt tas bort senast den 18
december 2018.

Vem som ska betala byggsanktionsavgiften
Enligt 11 kap 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när
överträdelsen begicks var ägare till fastigheten eller byggnadsverket, den som begick
överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen.
Förvaltningen kan konstatera att
begick överträdelsen samt fick fördel av överträdelsen när åtgärderna påbörjades och
när byggnadsverken togs i bruk.
ska
därför betala hela byggsanktionsavgiften.
Ärendets behandling under mötet

Byggnadsnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden påför
en
byggsanktionsavgift om 70 844 kr och avslutar därmed ärendet.
Byggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas inom 60 dagar från
att beslutet vunnit laga kraft.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
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Beslutsunderlag

Handling
Anmälan
Meddelande om tillsynsärende
Meddelande om tillsynsbesök
Protokoll från tillsynsbesök
Ursprunglig lov för förråd
Ny bygglovsansökan fritidshus
Ortofoto 2014 och 2016
Beräkningsunderlag BSA

Inkommen/upprättad
2017-01-12
2018-05-25
2018-09-26
2018-10-11
2018-10-05
2018-10-05
2018-11-15
2018-11-16

Handlingsnr
1
2 och 3
4 och 5
9
6
7
10
11

Bilagor
Bilaga 1 – Information om förenklad delgivning
Bilaga 2 – Allmänna bestämmelser
Överklagandehänvisning

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

Förenklad delgivning
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BN § 301

RUTE LILLA VALLE 1:30 - Ifrågasatt olovlig
åtgärd, Installation av eldstad

BN 2018/2178

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden påför
en byggsanktionsavgift om
6825 kr och avslutar därmed ärendet.
Byggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas inom 60 dagar från
att beslutet vunnit laga kraft.

Avgift

Byggsanktionsavgift

6825 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med 9 kap. plan- och byggförordningen (2013:308),
PBF.
Faktura skickas separat.
Upplysning

I och med detta beslut är ärendet avslutat och byggnadsnämndens skyldighet att
pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd
enligt 11 kap. 5 § PBL uppfyllt.
Byggsanktionsavgiften ska betalas senast 60 dagar efter det att beslutet vunnit laga
kraft.
Detta beslut delges med förenklad delgivning enligt sändlista.
Sammanfattning

Detta beslut är ett led i byggnadsnämndens skyldighet att pröva förutsättningarna för
och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt 11 kap 5 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
Ärendet gäller att anmälningspliktig åtgärd avseende installation av eldstad och
rökkanal har utförts utan startbesked. Förvaltningen föreslår därför att
Byggnadsnämnden ska ta ut en byggsanktionsavgift om 6825 kr.
Bedömning

Överträdelsen och när den utfördes
Förvaltningen har kunnat konstatera att installationen utfördes under 2018.
Enligt 6 kap 5 § 4 pt PBF krävs det anmälan för att installera eller väsentligt ändra
eldstad och rökkanal.
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Fastighetsägaren har i det här fallet inte inlämnat någon anmälan innan installationen
påbörjades och följaktligen påbörjat åtgärderna utan startbesked. En anmälan har i
efterhand inkommit men inget startbesked har givits.

Byggsanktionsavgift
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska byggnadsnämnden ta ut en särskild avgift
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §,
om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2–10 §§. Regeringen
har med stöd av 16 kap. 12 § PBL meddelat föreskrifter om byggsanktionsavgifter i 9
kap. plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.
Enligt PBF ska byggsanktionsavgift åläggas den som trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL
påbörjar en åtgärd som kräver anmälan innan byggnadsnämnden har lämnat
startbesked.
har i det här fallet inte lämnat in någon anmälan innan installationen
påbörjades och följaktligen påbörjat anmälningspliktiga åtgärder utan startbesked
har tagit del av förslag till beslut och beretts tillfälle att yttra sig enligt
11 kap 58 § PBL.
Enligt 11 kap. 53, 55—56 §§ behöver en byggsanktionsavgift inte tas ut trots att en
överträdelse skett i vissa situationer. Att överträdelsen inte skett uppsåtligen saknar
betydelse vid denna bedömning. Förvaltningen bedömer att det inte råder några
omständigheter i ärendet som medför att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut.

Byggsanktionsavgiftens storlek
Enligt 9 kap. 1 § PBF ska byggsanktionsavgift tas ut för de överträdelser och med det
belopp som anges i 9 kap. PBF. Byggsanktionsavgiften för att påbörja installation
eller väsentlig ändring av eldstad innan startbesked givits är 0,1 prisbasbelopp och för
att påbörja installation eller väsentlig ändring av rökkanal innan startbesked givits är
0,005 prisbasbelopp. Avgiften grundas på 2018 års prisbasbelopp, dvs 45 500 kr.
Enligt 11 kap. 53 a § PBL får byggsanktionsavgiften i ett enskilt fall sättas ned om
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften
får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen ska det särskilt beaktas om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av
andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. Förvaltningen bedömer att avgiften
står i rimlig proportion till överträdelsen och avgiften sätts därför inte ned.
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Rättelse för att slippa byggsanktionsavgift
Enligt 11 kap. 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan
frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning
vid ett sammanträde med byggnadsnämnden.
I det här ärendet kan rättelse ske genom att åtgärden helt tas bort senast den 18
december 2018.

Vem som ska betala byggsanktionsavgiften
Enligt 11 kap 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när
överträdelsen begicks var ägare till fastigheten eller byggnadsverket, den som begick
överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen.
Förvaltningen kan konstatera att
begick överträdelsen, ägde
fastigheten när överträdelsen begicks samt fick fördel av överträdelsen när åtgärderna
påbörjades och när installationen togs i bruk.
ska därför betala hela
byggsanktionsavgiften.
Ärendets behandling under mötet

Byggnadsnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden påför
en byggsanktionsavgift om 6825 kr och avslutar därmed
ärendet.
Byggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas inom 60 dagar från
att beslutet vunnit laga kraft.
Beslutsunderlag

Handling
Protokoll på genomförd besiktning
Meddelande om tillsynsärende
Ansökan från BN 2018/2686
Beräkningsunderlag BSA Eldstad
Beräkningsunderlag BSA Rökkanal

Inkommen/upprättad
2018-09-21
2018-09-21
2018-11-09
2018-11-09
2018-11-09

Handlingsnr
1
2
3
4
5

Bilagor
Bilaga 1 – Information om förenklad delgivning
Bilaga 2 – Allmänna bestämmelser
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Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till
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BN § 302

HAMRA HULEHÄLLAR 1:13 - Ifrågasatt
olovlig åtgärd

BN 2017/2145

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden påför
, en
byggsanktionsavgift om 5801 kr och avslutar därmed ärendet.
Byggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas inom 60 dagar från
att beslutet vunnit laga kraft.

Avgift

Byggsanktionsavgift 5801 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med 9 kap. plan- och byggförordningen (2013:308),
PBF.
Faktura skickas separat.
Upplysning

I och med detta beslut är ärendet avslutat och byggnadsnämndens skyldighet att
pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd
enligt 11 kap. 5 § PBL uppfyllt.
Byggsanktionsavgiften ska betalas senast 60 dagar efter det att beslutet vunnit laga
kraft.
Detta beslut delges med förenklad delgivning enligt sändlista.
Sammanfattning

Anmälan om olovlig åtgärd på fastigheten Hamra Hulehällar 1:13 inkom till
myndigheten år 2017. Vid tillsynsbesök den 10 oktober år 2018 har det kunnat
konstateras att en komplementbyggnad med bruttoarea om 16 kvm har utförts utan
erforderligt startbesked. Ansökan om bygglov med ärendenummer 2016/9814 som
handlagts separat för fritidshus samt komplementbyggnad inkom till
byggnadsnämnden den 1 november år 2016, men blev komplett för handläggning
den 3 september år 2018. Bygglov beviljades den 5 oktober år 2018 för ett
bostadshus och en komplementbyggnad , som sammanlagt utgör 128 kvm bruttoarea
respektive byggnadsarea.
Detta beslut är ett led i byggnadsnämndens skyldighet att pröva förutsättningarna för
och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt 11 kap 5 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
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Bedömning

Överträdelsen och när den utfördes
Enligt 9 kap 2 § PBL krävs det bygglov för att uppföra nybyggnad. Ansökan om
bygglov för enbostadshus samt två komplementbyggnader har inkommit den 1
november år 2016. Bara den ena av komplementbyggnaderna skulle användas för
boende, medan den andra skulle tjäna som ett förråd.
Fastighetsägarna har i det här fallet inte erhållit beviljat bygglov innan
byggnadsåtgärderna påbörjades och följaktligen påbörjat åtgärderna utan startbesked.

Byggsanktionsavgift
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska byggnadsnämnden ta ut en särskild avgift
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §,
om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2–10 §§. Regeringen
har med stöd av 16 kap. 12 § PBL meddelat föreskrifter om byggsanktionsavgifter i 9
kap. plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.
Enligt PBF ska byggsanktionsavgift åläggas den som trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL
påbörjar en åtgärd som kräver lov innan byggnadsnämnden har lämnat startbesked.
Fastighetsägarna har i det här fallet sökt bygglov men bygglov har inte beviljats innan
byggnadsåtgärderna påbörjades och följaktligen påbörjat lovpliktig åtgärd utan
startbesked. Bygglov har beviljats först den 5 oktober 2018 (se BN 2016/9814).
har tagit del av förslag till beslut och beretts tillfälle
att yttra sig enligt 11 kap 58 § PBL.
Enligt 11 kap. 53, 55—56 §§ behöver en byggsanktionsavgift inte tas ut trots att en
överträdelse skett i vissa situationer. Att överträdelsen inte skett uppsåtligen saknar
betydelse vid denna bedömning. Förvaltningen bedömer att det inte råder några
omständigheter i ärendet som medför att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut.
Fastighetsägaren har fått möjlighet att yttra sig inför byggnadsnämndens
sammanträde, där anförs följande.
Fastighetsägaren anför att hon anmälde själv överträdelse och berättade de orsaker
med anknytning till familjen som låg bakom. Jag har även varit tydlig med att jag
aldrig menat att bryta mot lagen och att det varit viktigt för mig att följa detaljplanen
då jag i juni 2016, ännu utan bygglov, lät uppföra:
– 1 komplementbyggnad avsedd för boende på 18,5 kvm i trä behandlad med
svarttjära
– 1 komplementbyggnad på 10 kvm avsedd som förråd behandlad med tjärvitriol
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– 1 friggebod à 15 kvm avsedd som förråd behandlad med tjärvitriol
Min nu av byggnadsnämnden godkända bygglovsansökan inkluderar även en ritning
på tillkommande huvudbyggnad i ljus puts à 16 x 7 meter varav 11 kvm öppen altan.
Byggnadsnämnden gör ett tillsynsbesök på min tomt Hamra Hulehällar 1:13
den 10 oktober 2018. Vid besöket närvarar 3 personer: bygglovshandläggare
Anna Hallin, bygglovsinspektör
och samhällsbyggnadsjurist
Alma Zenunovic.
Dessa företrädare för Byggnadsnämnden enas i följande bedömning:
1 komplementbyggnad på 18,5 kvm i trä behandlad med svarttjära pekas ut som
1 huvudbyggnad på 100 kvm i ljus puts (enligt bygglovsansökan)
1 friggebod à 15 kvm avsedd som förråd behandlad med tjärvitriol pekas ut som
1 komplementbyggnad avsedd för boende (inga uppgifter om kvm)
1 komplementbyggnad på 10 kvm avsedd som förråd i trä behandlad med tjärvitriol
protokollförs ej
”Huvudbyggnaden” och ”komplementbyggnaden avsedd för boende” fotograferas
och ritas ut på karta.
Den 18 oktober skickar samhällsbyggnadsjurist Alma Zenunovic ett mejl med förslag
på följande sanktionsavgifter: 90 317 kr för en huvudbyggnad på 97 kvm samt 45 955
kr för komplementbyggnaden (som föreslås halverad med hänsyn till min egen
anmälan).
Byggnadsnämnden på Region Gotland har avslöjat en häpnadsväckande
inkompetens ifråga om – byggnader. Och framför allt visat grav nonchalans
i hantering av sitt ärende och bristande profession i bemötande av enskild person.
Som presumtiv, på sikt blivande bofast på ön, kan jag säga att det blev oväntat
”välkomnande”.
Jag har aldrig ifrågasatt en konsekvens av min överträdelse – att jag lät uppföra
komplementbyggnader innan bygglov var beviljat – såsom jag själv anmälde.
Men utifrån vad som sedan skett, med facit i hand, syns mig regionens agerande och
hantering av mig och mitt ärende långt mer klandervärt och inkorrekt.
Ett skadestånd vore för mig rimligt men knappast realistiskt att förvänta. Alltså sätter
jag min förhoppning till att regionen ser ett värde i att måna om mig som kund och
blivande boende på ön, och därmed även om att vårda sitt anseende.
Att lyfta bort den nuvarande sanktionsavgiften på 5 801 kr vore dels en form av
gottgörelse från regionens sida gentemot mig i mitt felbehandlade ärende, dels
ett sätt att framföra den ursäkt som måhända kunde ha varit både välplacerad
och förväntad, men som ingen hittills verkar tänkt på.
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Förvaltningens bedömning.
När tillsynsteamet fick information av tjänsteman som handlägger bygglovsärende,
att ett bygglov ska beviljas och att tjänsteman nu upptäckt att det finns ett
tillsynsärende, och att en förfrågan riktades till tillsynsteamet.
Tjänsteman från förvaltningen kontaktade fastighetsägaren för att underrätta om
tillsynsärendet. I samtal med fastighetsägaren kom det fram att hon tidigare varit i
kontakt med förvaltningen då hon fick lovat att förvaltningen inte skulle upprätta ett
tillsynsärende för de olovligen upprättade åtgärderna inom fastigheten.
Fastighetsägaren var upprörd över faktum att ett tillsynsärende finns och är
upprättad. Vid samtal med fastighetsägaren tyckte tjänsteman att det var svårt att
förklara för fastighetsägaren att ett tillsynsärende finns, då vi förvaltningen har lovat
att inte upprätta ett sådant ärende. Tjänsteman var tydlig med att förklara att det inte
är förvaltningen som har gjort en anmälan. I samtal med fastighetsägaren så kommer
det fram att det är fastighetsägarens syster som gjort en anmälan. Under samtal får
fastighetsägaren även information att tillsyn inte kan väljas bort, samt om det finns
en anmälan måste förvaltningen utreda den. Fastighetsägaren underrättades även att
vi kommer att beträda hennes fastighet, som hon medgav.
Vad gäller beräkning av sanktionsavgift i den första förslag till beslut som skickades,
så beräknades byggsanktionsavgiften enligt ansökan i bygglovsärendet, men det
ändrades så fort felet upptäcktes. Varför fastighetsägaren erhållit ett nytt förslag till
beslut innan sammanträde i ordförandeberedning, innan sammanträde i
arbetsutskottet och slutligen innan sammanträde i byggnadsnämnden.
Tjänsteman är införstådd att vid myndighetsutövning och ärendets anhängiggörande
kan finnas brister, ibland, som dock bör inte uppkomma och tillåtas, olyckligtvis blev
det så i fallet, men dessa rättades så fort dessa påpekades och upptäcktes.
Vad gäller aggressiv uppträdande som anförs i fastighetsägarens yttrande så har
tjänsteman i sin utövning inte uppfattat sig själv som aggressiv , men det kan må
hända att personen varit kort i tonen då fastighetsägaren vid flera tillfällen varit
missnöjd över att ett tillsynsärende finns och är under utredning. Samt påpekat en
och samma skäl om och om, att ärende ska tas bort. Dessutom av det som anförs i
yttrande så förekommer uppgifter att fastighetsägaren sökt efter information om
tjänstemän på websidor som hon anför i sitt yttrande.
Vidare vad anser halvering v byggsanktionsavgift så fanns det på fastigheten tre
uppförda byggnader utan att det fanns en huvudbyggnad på fastigheten, så som det
framgår av lagstiftningen får ej komplementbyggnader uppföras alls utan en befintlig
huvudbyggnad. Eftersom fastighetsägaren erhållit bygglov, och i första hand
kontaktat själv förvaltningen i tillsynsärendet, ansåg förvaltningen att det fanns fog
för halvering som i det fallet omfattar enbart en komplementbyggnad som
omfattades av bygglovsplikten enligt ansökan om bygglov.
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Slutligen bedömer förvaltningen att det inte finns fog som berättigar att den
nuvarande byggsanktionsavgiften om 5801 kronor ska undanröjas.

Byggsanktionsavgiftens storlek
Enligt 9 kap. 1 § PBF ska byggsanktionsavgift tas ut för de överträdelser och med det
belopp som anges i 9 kap. PBF. Sanktionsarean har bestämts med stöd i
ansökningshandlingar samt bygglovsärendet (se BN 2016/9814) därtill efter
platsbesök för ifrågavarande åtgärd (se handling 8) avgiften grundas på 2018 års
prisbasbelopp, dvs 45 500 kr.
Enligt 11 kap. 53 a § PBL får byggsanktionsavgiften i ett enskilt fall sättas ned om
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften
får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen ska det särskilt beaktas om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av
andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. Förvaltningen bedömer att avgiften
inte står i rimlig proportion till överträdelsen och därför föreslår att avgiften sätts ned
till hälften för komplementbyggnaden.
Enligt uppgifter från
så beror överträdelsen på för
fastighetsägaren särskilda skäl. Fastighetsägaren har även själv tagit kontakt med
förvaltningen och självmant upplyst om överträdelsen innan anmälan inkom till
myndigheten, och som därefter upprättades av förvaltningen. Förvaltningen finner
därför att det finns skäl att sätta ned avgiften till hälften i enlighet med 9 kapitel 3§
2p. PBF. Byggsanktionsavgiften bestäms därmed till 5801 kr.

Rättelse för att slippa byggsanktionsavgift
Enligt 11 kap. 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan
frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning
vid ett sammanträde med byggnadsnämnden.
I det här ärendet går det inte att göra rättelse eftersom fastighetsägaren redan erhållit
beviljat bygglov för åtgärden.

Vem som ska betala byggsanktionsavgiften
Enligt 11 kap 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när
överträdelsen begicks var ägare till fastigheten eller byggnadsverket, den som begick
överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen.
Förvaltningen kan konstatera att
begick
överträdelsen, ägde fastigheten när överträdelsen begicks samt fick fördel av
överträdelsen när åtgärderna påbörjades och när byggnadsverken togs i bruk.
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ska därför betala hälften av byggsanktionsavgiften
som är 5801 kr (se handling nr 11).
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Alma Zenunovic, samhällsbyggnadsjurist. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar Byggnadsnämnden påför
,
, en byggsanktionsavgift om 5801 kr och
avslutar därmed ärendet.
Byggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas inom 60 dagar från
att beslutet vunnit laga kraft.
Beslutsunderlag

Handling
Inkommen/upprättad
Anmälan
2017-09-04
Meddelande om tillsynsärende
2017-11-20
Meddelande om tillsynsbesök
2018-10-05
Protokoll från tillsynsbesök
2018-10-18
Information
2018-10-18
Information
2018-10-05
Beräkningsunderlag BSA
2018-11-19
Bilagor
Bilaga 1 – Information om förenklad delgivning
Bilaga 2 – Allmänna bestämmelser

Handlingsnr
1
2
5 och 6
8
7
10
11

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till
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BN § 303

GOTHEM BUSARVE 1:25 - Ifrågasatt olovligt
byggande, uppförande av upplag

BN 2013/2170

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden förelägger såsom ägare av fastigheten
,
med stöd av 11 kap 20 § (2010:900) planoch bygglagen, PBL, att snarast dock senast inom 9 månader från det att beslutet
vunnit laga kraft vidta följande åtgärder;
bortforsla fristående byggnadsdelar bestående av balk konstruktion med tak, fasad
och golv. Totalt 20 byggnadsdelar med yttermått på 9x2,8 meter. (se handling nr. 37)
bortforsla fordon med registreringsnummer
av märke willerby dandy,
årsmodell 1965 som är placerad nästintill upplag av byggnadsdelar
Byggnadsnämnden beslutar om fast vite om 500 000 kronor om föreläggandet inte
följs.

Upplysning

När tiden för rättelse har gått ut kommer representanter från Byggnadsnämnden att
besöka fastigheten på nytt för att kontrollera om föreläggandet följts.
Följs inte föreläggandet inom föreskriven tid kan ett nytt beslut fattas om att
åtgärderna enligt föreläggandet kan komma att utföras genom Byggnadsnämndens
försorg på
bekostnad med stöd av 11 kap 27 § PBL
Detta beslut delges med förenklad delgivning enligt sändlista.
Sammanfattning

Vid tillsynsbesök den 14 augusti 2018 genomfördes tillsynsbesök inom fastighet
Gothem Busarve 1:25 och därmed har det kunnat konstateras att byggnadsdelar finns
på fastighet utan erforderlig bygglov och startbesked.
(fastighetsägaren) fick tidsbegränsat bygglov 2007-08-27 som var gällande under ett
år för upplag av byggnadsmaterial.. Fastighetsägaren ansökte om förlängning 201009-13 men ärende avvisades. Tillsynsärende inledes den 21 augusti 2013.
Fastighetsägaren har den 29 november 2013 inkommit med en ny ansökan om
tidsbegränsat bygglov, som byggnadsnämnden den 3 september 2014 har beslutat att
avslå med stöd av 9 kap 31§ PBL.
Förvaltningen föreslår därför att
med stöd av 11 kap 20 §
(2010:900) plan- och bygglagen, PBL, föreläggs att snarast dock senast inom 5
månader från det att beslutet vunnit laga kraft vidta följande åtgärder;
bortforsla fristående byggnadsdelar bestående av balk konstruktion med tak, fasad
och golv. Totalt 20 byggnadsdelar med yttermått på 9x2,8 meter, samt ett fordon
med reg.nummer.
av märke willerby dandy, årsmodell 1965 inom
fastigheten Gothem Busarve 1:25 (se handling nr.37 bild ).
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Förvaltningen föreslår vidare att föreläggandet förenas med vite om 500 000 kr.
Detta beslut är ett led i byggnadsnämndens skyldighet att pröva förutsättningarna för
och behovet av att ingripa eller beslut om en påföljd enligt 11 kap 5 § PBL.
Bedömning

Överträdelsen och när den utfördes
Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid
mot PBL eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får
Byggnadsnämnden enligt 11 kap 20 § förelägga om att rättelse ska vidtas inom en viss
tid.
I detta fall har
utan erforderlig bygglov förvarat
byggnadsdelarna på fastigheten Gothem Busarve 1:25 sedan 30 april 2105 då
slutgiltig dom avkunnandes av Mark och miljööverdomstol. Bedömningen gjordes
såsom i ansökan av tidsbegränsat bygglov att det är ett upplag av byggnadsdelar i
enlighet med Plan och byggförordning 2011:338 6 kap 1§ p.2 (PBF) I fråga om
andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra,
flytta eller väsentligt ändra upplag och materialgårdar. Oavsett om det är fråga om
byggnad eller upplag av byggnadsdelar krävs det dock bygglov.
Alla upplag och materialgårdar kräver inte bygglov. Vid bedömningen om ett upplag
eller en materialgård kräver bygglov kan följande faktorer vägas in; förvaringen är
utomhus, det fungerar självständigt i förhållandet till annan verksamhet på platsen,
varaktigheten samt omfattning. Alla omständigheter har vägts in och därför gör
byggnadsnämnden en bedömning av att byggnadsdelar utgör ett upplag. På
fastigheten finns också ett fordon med registreringsnummer
av märke
willerby dandy, årsmodell 1965. Fordon är avställd och ägs av
. Fordon är en husvagn.
Uppställning av båtar, husvagnar och husbilar kan kräva bygglov eftersom det kan
betraktas som ett upplag. Det krävs dock inte bygglov för säsongsförvaring av högst
två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar i omedelbar närhet av ett en- eller
tvåbostadshus (jfr prop. 1985/81.1 sid 685). På fastigheten finns det en
huvudbyggnad och två komplementbyggnader, men husvagnen är placerad bakom
byggdelar som omfattas av föreläggandet och därför ska också bortforslas från
fastigheten. Bedömningen är att husvagnen inte är placerad i omedelbar närhet av ett
en –eller tvåbostadshus och därför krävs det bygglov i enlighet med 6 kap 1 och 2 §§.
Bedömningen är också att där bör vägas in omständigheter som utformning som ett
krav på byggnadsverk i enlighet med 8 kap 1§ p.2 PBL.

Fastighetsägaren har fått möjlighet att komma med yttrande gällande förslag till
beslut som skall föredras inför byggnadsnämnden den 19 december, 2018. Yttrande
inkom till nämnden den 14 december, där anförs följande; fastighetsägaren har varit i
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stort sett invalidiserad sedan april år 2017, på grund av ryggen där vederbörande varit
sängliggande i ca 14 månader, gått på kryckor.

Fastighetsägarens avsikt med att förvara byggnadsdelarna på tomten var att riva
befintlig byggnad och ersätta det med delar av byggnadsdelarna, det befintliga huset
är angripen av mask. Befintligt hus skall rivas och nytt hus ska flyttas längre in på
tomten.

Frågor i yttrande som fastighetsägaren vill erhålla svar på är belysta under fem
punkter, dock vill fastighetsägaren först och främst erhålla svar på punkt 1 och 2.

Under punkt 1. anför fastighetsägaren att han vill erhålla längre tid helst till
september månad år 2019 för att riva alla delar, som skäl anförs att det är ett
gigantiskt arbete för en person, och att hyra in en rivningsfirma finns inte ekonomisk
utrymme för.

Under punkt 2. Ställs en förfråga om fastighetsägaren åtminstone får behålla några
stycken av dessa byggnadsdelar intakta för framtida bruk, där fastighetsägaren menar
om han får flytta dessa visuellt till en annan plats inom samma tomt.

Förvaltningens bedömning vad gäller punkt 1, är följande;
som redovisats i ärende så har fastighetsägaren erhållit bygglov för upplag av
byggnadsmaterial den 2 oktober år 2007. Bygglov var giltigt i ett år, det innebär att
fastighetsägaren har saknat bygglov för samma upplag sedan den 3 oktober år 2008.

Med den historik som finns och som anförts här ovan så bedömer förvaltningen att
det kan finnas skäl att överväga en förlängning av den tid inom vilken föreläggande
ska efterföljas av fastighetsägaren, det med tanke på väder i början av år 2019, och
fastighetsägarens fysiska tillstånd. Det beslutet anser förvaltningen ska slutgiltigt
avgöras av byggnadsnämnden. Förvaltningen lämnar den punkten därhän.

Vad gäller punkt 2, i dagsläget anser inte förvaltningen att en sådan bedömning kan
göras, då förvaltningen inte känner till vilken omfattning det förbehållet kommer att
inneha.
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Om dem tänkta byggnadsdelar ska inneha en större omfattning, oavsett hur många
byggnadsdelar är det tänkt att behålla, är det fortfarande bygglovspliktig åtgärd. Dock
anser förvaltningen att den delen av bedömning bör göras av en tjänsteman inom
bygglovsprocess, om fastighetsägaren anser att han vill ansöka om bygglov.

Rådande bedömning är densamma det saknas bygglov i dagsläget och därför ska alla
delar bortforslas från fastigheten Gothem Busarve 1:25.

Föreläggande förenas med vite
Enligt 11 kap 37 § PBL får detta föreläggande förenas med vite. När vite föreläggs,
skall det enligt 3 § Lag (1985:206) om viten fastställas till ett belopp som med hänsyn
till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till
omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är
förenat med vitet.
Förvaltningen bedömer att ett vitesbelopp om 500 000 kronor är lämpligt i detta fall.
Tidigare har förvaltningen förelagt fastighetsägaren att vidta åtgärder på fastigheten
som dock har upphävts på grund av formaliafel. I det förslag till beslut har det yrkats
på ett löpande vite om 40 000 kr för varje period om tre månader räknat från
tidpunkt då rättelse inte fullbordats (se handlingar nr. 5,17,19,27-30)
Förvaltningen anser att fastighetsägaren har haft möjlighet att pågå rättelse eller vidta
åtgärder för att undvika detta föreläggande under tiden som förflutit då den beviljade
bygglovet inte längre var giltig.
Adressat
Enligt 11 kap 20 § PBL får ett rättelseföreläggande riktas mot den som äger
fastigheten eller byggnadsverket. Förvaltningen kan konstatera att Lundgren Hans
Gunnar äger fastigheten Gothem Busarve 1:25 och därför åläggs fastighetsägaren att
härvid följa föreläggandet.

Skälig tid för att följa föreläggandet
Förvaltningen bedömer
hinner utföra då åtgärder som följer
av detta föreläggande inom 5 månader från det att beslutet vunnit laga kraft med
tanke på åtgärdernas omfattning.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Alma Zenunovic, samhällsbyggnadsjurist. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning men önskar ge ytterligare tid att snarast
dock senast om 9 månader från det att beslutet vunnit lag kraft vidta förslagna
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åtgärder. Förvaltningens ursprungliga förslag var snarast dock senast 5 månader från
det att beslutet vunnit laga kraft.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden förelägger
såsom ägare av fastigheten Gothem Busarve 1:25,
med stöd av 11 kap 20 § (2010:900) plan- och bygglagen, PBL, att
snarast dock senast inom 9 månader från det att beslutet vunnit laga kraft vidta
följande åtgärder;
bortforsla fristående byggnadsdelar bestående av balk konstruktion med tak, fasad
och golv. Totalt 20 byggnadsdelar med yttermått på 9x2,8 meter. (se handling nr. 37)
bortforsla fordon med registreringsnummer
av märke willerby dandy,
årsmodell 1965 som är placerad nästintill upplag av byggnadsdelar
Byggnadsnämnden beslutar om fast vite om 500 000 kronor om föreläggandet inte
följs.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Anmälan
Fråga
Meddelande om tillsynsärende
Meddelande om tillsynsbesök
Protokoll från tillsynsbesök
Beslut
Beslut
Beslut
Ansökan
Begäran
Återkallande
Bekräftelse

Inkommen/upprättad
2013-08-21
2016-03-31
2013-08-22
2018-08-03
2018-11-23
2013-11-01
2016-05-12
2016-09-12
2017-06-27
2017-07-06
2017-07-11
2017-07-12

Handlingsnr
38
12
1 och 2
33
37
5
17
19
27
28
29
30

Bilagor
Bilaga 1 – Information om förenklad delgivning
Bilaga 2 – Allmänna bestämmelser
Överklagandehänvisning

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

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje
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BN § 304

Delegationsbeslut 2018

BN 2018/814

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Sammanfattning

Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enighet med byggnadsnämndens delegationsordning. Dessa beslut ska
redovisas till byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får byggnadsnämnden återta
lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått
beslutanderätt genom att själva ta över ärendet och fatta beslut.
Följande delegationsbeslut redovisas för perioden 2018-11-01 - 2018-11-31.
Lista med delegationsbeslut av enheten bygg 176 stycken ärenden.
Inga nya bisysslor rapporterade.
Ärendets behandling under mötet

Byggnadsnämnden har tagit del av delegeringsbesluten.
Yrkande
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden godkänner
redovisningen av delegeringsbesluten.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
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BN § 305

Övriga frågor

Inga övriga frågor.
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