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MBN § 234

Förvaltningschefens information

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden tar emot informationen.

Ärendets behandling under mötet

Förvaltningschef Johan Åberg informerar att han tillsammans med nämndens
presidium har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna träffat revisorer från
PwC för att diskutera verksamhet och ekonomi med anledning av delårsrapporten.
Vidare informerar förvaltningschefen om Regionfullmäktiges beslut i ärendet
gällande Räddningstjänstens framtida förvaltnings och nämndstillhörighet.
Arbetet pågår för fullt inom förvaltningen med att färdigställa Verksamhetsplan
2020. Ledningsgruppen har haft separata möten och hela förvaltningen har haft
workshops.
Christian Hegardt, stadsarkitekt tillägger att Region Gotland deltar i en arkitekttävling
rörande Östercentrums utformning. Förslagen kommer att presenteras i Öster
Centrums galleria hela november 2019.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden tar emot informationen.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
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MBN § 235

Information - Delårsrapport 2,
återrapportering

MBN 2019/5

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden tar emot informationen och låter meddela att:
- Enhet Plan ger ett svar som ger insikter i nuläget som är viktiga att nämnden har
med sig. Nämnden förutsätter att uppdraget från budgetavstämningen att se över
och förbättra samhällsbyggnadsprocessen kommer att ge goda effekter, även om
det uppdraget, av nödvändighet då det behöver bli bra, kommer ta tid att
genomföra. Enhet Plan svarar dock inte på frågorna nämnden ställde. Nämnden
formulerar därför om frågeställningen: Det uttrycks ofta från näringslivet att
detaljplanerna blir mer och mer detaljerade och därför både tar tid och gör att
planerna får kortare livslängd samt att det finns utrymme för att en större del av
arbetet med detaljplaner på privat mark än vad som är fallet nu skulle kunna
utföras av konsulter. Nämnden förstår att det finns kvalitetsskäl och
lagstiftningsskäl som kanske inte alla känner till, men finns där ändå ett utrymme
för förändring i arbetssätt? Finns det något som enhet plan under nuvarande
förutsättningar skulle kunna förändra för att öka antalet färdiga detaljplaner?
Finns det något enhet plan under nuvarande förutsättningar skulle kunna göra för
att öka transparensen och politikens möjlighet att prioritera?
- Nämnden är nöjd med utvecklingen i anställningstid på enhet bygg. Det visar på en
bättre arbetsmiljö och ger grund för trygga, rättssäkra beslut och smidiga
processer.
- Förvaltningen har ökat antalet anställda under den tid som den fått minskad ram
med en tredjedel. Även om ökat antal anställda i sig inte är eftersträvansvärt är
det viktigt att vi som myndighet kan utföra vårt uppdrag, dels enligt det lagen
säger men också för att bidra till fler gotlänningar och därmed ett ökat
skatteunderlag. Att förvaltningen arbetar med att effektivisera processer och
arbetssätt, ifrågasätter om ersättningsrekryteringar är nödvändiga och ständigt ser
till kommunmedlemmarnas bästa är nämnden medveten om och tacksam för.
- Nämnden tackar för informationen och ber att få återkomma efter analys och
diskussion. Nämnden uppdrar åt ordföranden att föra den löpande dialogen med
förvaltningen om dessa icke lagstyrda kostnader.
- Nämnden inser det svåra att på så kort tid åstadkomma större besparing som inte
skulle äventyra verksamheten och tackar för försöket.

Sammanfattning

För att nämnden ska få ökad insikt och därmed kunna fatta goda beslut inför
kommande utmaningar gav nämnden förvaltningen i uppdrag att återkomma med
svar på de punkter som redovisas nedan och som beslutades i samband med
redovisning av delårsrapport 2 (MBN § 209). Punkt nummer 6 kommer redovisas i
november nämnden alternativt i december nämnden år 2019.
8 (128)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-22

1. Hur ska vi kunna öka takten på planerna? Att få fram fler detaljplaner främjar
Gotlands utveckling på lång sikt och ger mer intäkter på kort sikt. Hur kan vi öka
transparensen och politikens möjlighet att prioritera?
2. Hur ser medelanställningstiden ut på Bygglovenheten och hur har den förändrats
över tid de senaste tre åren?
3. Totalt anställda per år på hela förvaltningen (historiskt båda förvaltningarna
sammanlagt) de senaste fem åren?
4.

Lista på allt som inte är lagstyrt i hela förvaltningen, med ungefärliga kostnader.

5. Förslag på åtgärder, om möjligt, som kan föra resultatet närmare noll än
prognosen visar.
6. Förslag på åtgärder som kan effektivisera arbetsprocesserna, öka intäkterna och
självfinansieringen samtidigt som en god arbetsmiljö och låga sjuktal främjas. Med
det menar nämnden att vi alla mår bra av att arbeta med processer som fungerar väl,
av att känna stolthet över utfört arbete, och att kunna ta betalt för det vi utför är inte
bara nödvändigt och självklart, utan är också att se som en service för
skattebetalarna.
Bedömning

Svar på ovan frågeställningar:
1. Hur ska vi kunna öka takten på planerna? Att få fram fler detaljplaner främjar
Gotlands utveckling på lång sikt och ger mer intäkter på kort sikt. Hur kan vi öka
transparensen och politikens möjlighet att prioritera?
Förvaltningen kan konstatera anledningen är tre faktorer som sammantaget är
förklaringen till varför det antas allt färre detaljplaner.
Den första faktorn (nr 1) är att Samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet inte äger
detaljplaneprocessens tidsplanering eller kanske bättre uttryckt att
detaljplaneprocessen ”kommer inte igång” därför planenhetens personal/kompetens
engageras i allt större utsträckning i utredningar som föregår den traditionella
detaljplaneprocessen.
Detaljplanearbete där Regionen är markägare ska hanteras enlig Regionstyrelsens
beslut om hantering enligt exploateringsprocessen. Under det senaste året har det
pågått ett arbete med att kartlägga exploateringsprocessen, en process som har blivit
godkänd av Regionstyrelsen och nu är den vedertagna modellen för förädling av
kommunalt markinnehav. En naturlig del av exploateringsprocessen är
detaljplaneprocessen. Enligt exploateringsprocessen ska ett detaljplanebeslut föregås
av en förstudie eller ett start-PM. Detta för att kartlägga b.la om det finns
ekonomiska förutsättningar för att starta en detaljplaneprocess.
Projektägare/projektledare för start-PM eller förstudie är i första hand tekniska
förvaltningen. Detta innebär att en detaljplaneprocess tidsmässigt måste anpassas till
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förstudie eller start-PM vilket gör att Samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet inte
har den ”tidsmässiga makten” över detaljplaneproduktionen.
Eftersom förädling av kommunal mark är där planenheten av naturliga skäl
prioriterar så är huvuddelen av planenhetens resurser involverade i tidiga skeden i
exploateringsprocessen men arbetet har i många fall inte ens kommit till den
traditionella detaljplaneproduktionsfasen. Exempelvis i Visborgsområdet har inte de
kommunala detaljplanerna kommit igång i väntan på övergripande projekt där även
detaljplanen på privatmark (Peabs:ljuset och lyktan) är tvungna att skjuta fram
tidpunkten för granskningsbeslut i avvaktan på övergripande inventeringar.
De övriga projekten i de sk big tre, hamnen och Östercentrum får även avvakta
detaljplanefasen. Samma sak med utvecklingen i Gråbo. Dock är framtagande av
förstudier och start-PM högsta prioritet för Samhällsbyggnadsförvaltningens
planenhet men det kräver stora resurser.
Den andra faktorn ( nr 2) är att länsstyrelsen kräver allt mer detaljerade utredningar
och ställer klart högre krav i detaljplanearbetet än vid bygglovhanteringen.
Detaljplanen för Vändburg hamn upphävdes av länsstyrelsen. Detaljplanen Rute
Valleviken1:16 är under upphävandeprövning. Detaljplanen ”Pannkaksträdet” är
pausad i avvaktan på rättslig bedömning.
I planprocesser som av olika anledningar inte kan komma till antagande pga höga
krav från länsstyrelsen är kv Sotaren,Dovhjorten och Järnvägen.
Den tredje faktorn (nr 3) är att Samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet inte äger
den Regionala kompetensen för hela planprocessen.
En detaljplaneprocess kräver aktiviteter från andra kompetenser än vad som finns på
planenheten. Exempelvis tar markingenjörerna (anställda på teknikförvaltningen)
fram detaljplanens exploateringsavtal. För det första ska det i detaljplanen skrivas ett
genomförandeavsnitt och ett exploateringsavtal ska tas fram som ska godkännas av
Regionstyrelsen. Om denna process inte är synkroniserad med framtagande av
detaljplanen kommer antagandet av detaljplanen att försenas och kan inte antas
förrän det finns ett av exploatör och Regionstyrelsen godkänt avtal.
2. Hur ser medelanställningstiden ut på Bygglovenheten och hur har den förändrats
över tid de senaste tre åren?
Det ser ut enligt följande:
2019, oktober – 4 år
2018, december - 3,3 år
2017, december – 3 år
2016, december – 3,2 år
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Här kan vi se att omsättningen på personal har minskat genom åren och det innebär
att vi behåller personal längre inom verksamheten, vilket är positivt.

3. Totalt anställda per år på hela förvaltningen de senaste fem åren?
Årsbokslut 2018: 177
Årsbokslut 2017: 164
Årsbokslut 2016: 150
Årsbokslut 2015: 135
Årsbokslut 2014: 179 (här såg organisationen annorlunda ut då vi var SBF/TKF)
Detta har även redovisats på nämnd i samband med delårsrapport 2.

4. Lista (bilaga 1) på allt som inte är lagstyrt i hela förvaltningen, med ungefärliga
kostnader.
Här finns besparingspotential men det ger olika konsekvenser. Det mesta av
nämndens ansvarsområde är lagstyrt. Det finns team / enheter som ej är lagstyrda
och som går att minska. Att ta bort, minska eller sänka ambitionsnivån inom dessa
enheter får påverkan både internt och även externt.

5. Förslag på åtgärder, om möjligt, som kan föra resultatet närmare noll än
prognosen visar.
Förvaltningen kommer under 6 månader from och med november ha HR chef på
halvtid istället för heltid, då ordinarie HR chef kommer vara tjänstledig. Det ger en
besparing på ca 50 tkr under året.
I övrigt ser förvaltningen i detta läge inte några åtgärder som skulle på årets
resterande 2,5 månad påverka prognosen positivt. Förvaltningen arbetar såklart
fortsatt med att försöka få upp produktivitet för att på så sätt öka intäkterna.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Martin Ekepil Ringelid, ekonomichef samt Anders Rahnberg,
enhetschef.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden tar emot informationen och låter meddela att:
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- Enhet Plan ger ett svar som ger insikter i nuläget som är viktiga att nämnden har
med sig. Nämnden förutsätter att uppdraget från budgetavstämningen att se över och
förbättra samhällsbyggnadsprocessen kommer att ge goda effekter, även om det
uppdraget, av nödvändighet då det behöver bli bra, kommer ta tid att genomföra.
Enhet Plan svarar dock inte på frågorna nämnden ställde. Nämnden formulerar
därför om frågeställningen: Det uttrycks ofta från näringslivet att detaljplanerna blir
mer och mer detaljerade och därför både tar tid och gör att planerna får kortare
livslängd samt att det finns utrymme för att en större del av arbetet med detaljplaner
på privat mark än vad som är fallet nu skulle kunna utföras av konsulter. Nämnden
förstår att det finns kvalitetsskäl och lagstiftningsskäl som kanske inte alla känner till,
men finns där ändå ett utrymme för förändring i arbetssätt? Finns det något som
enhet plan under nuvarande förutsättningar skulle kunna förändra för att öka antalet
färdiga detaljplaner? Finns det något enhet plan under nuvarande förutsättningar
skulle kunna göra för att öka transparensen och politikens möjlighet att prioritera?
- Nämnden är nöjd med utvecklingen i anställningstid på enhet bygg. Det visar på en
bättre arbetsmiljö och ger grund för trygga, rättssäkra beslut och smidiga processer.
- Förvaltningen har ökat antalet anställda under den tid som den fått minskad ram
med en tredjedel. Även om ökat antal anställda i sig inte är eftersträvansvärt är det
viktigt att vi som myndighet kan utföra vårt uppdrag, dels enligt det lagen säger men
också för att bidra till fler gotlänningar och därmed ett ökat skatteunderlag. Att
förvaltningen arbetar med att effektivisera processer och arbetssätt, ifrågasätter om
ersättningsrekryteringar är nödvändiga och ständigt ser till kommunmedlemmarnas
bästa är nämnden medveten om och tacksam för.
- Nämnden tackar för informationen och ber att få återkomma efter analys och
diskussion. Nämnden uppdrar åt ordföranden att föra den löpande dialogen med
förvaltningen om dessa icke lagstyrda kostnader.
- Nämnden inser det svåra att på så kort tid åstadkomma större besparing som inte
skulle äventyra verksamheten och tackar för försöket.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Bilaga 1
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MBN § 236

Taxa inom Plan och bygglagen (PBL)

MBN 2019/9288

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige besluta om antagande
av reviderad plan och bygglovstaxan inför år 2020.
Miljö- och byggnämnden beslutar att till protokollet addera ”Förslag till reviderad
taxa 2020”
Miljö- och byggnämnden beslutar att till protokollet addera en länk till nu gällande
Plan- och bygglovstaxa

Sammanfattning

Regionfullmäktige antog ny taxemodell för Plan- och bygglagensområde i december
2016( RF §232) och som är gällande från och med 1 januari 2017. I samband med
framtaget av ny taxemodell som byggnadsnämnden genomförde har man formulerat
att den nya taxan skulle följas upp och utvärderas av förvaltningen, samtliga externa
taxor ses över årligen för att säkerställa en korrekt hantering.
Bifogat är förslag till reviderad taxa efter den tidmätning av ärenden som gjordes av
enhet bygg under september i år.
Avsnitt

Översikt förslag till justering av genomsnittlig tidsåtgång

A.

Bygglov för en- eller tvåbostadshus,
fritidshus och komplementbyggnader

Minska inspektionstid och administrationstid för mindre/enklare
ärenden utan kontrollansvarig. Förtydligande av rekvisit för enklare
hantering

B.

Bygglov för verksamheter och C.
Bygglov för flerbostadshus

Öka inspektionstid och tid för avslut

E.

Bygglov för anläggningar

Ny ärendetyp för ställverk.

F.

Rivningslov

Nya ärendetyper genom uppdelning i rivningslov för
komplementbyggnad, bostadshus respektive verksamheter och
flerbostadshus.

H.

Anmälningspliktiga åtgärder

Specifika typer av ärende justerade; exempelvis hissar (minska) och
vindkraftverk (höja)

Bedömning

Förvaltningen bedömer att en årlig översyn av externa taxor är nödvändig och i linje
med tidigare beslut. Beslutet innebär att taxan fortsatt följer självkostnadsprincipen
och likställighetsprincipen, vilket innebär följande;
Barn- och genusperspektiv –beslutet påverkar inte detta perspektiv.
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Landsbygdsperspektiv - beslutet påverkar inte detta perspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys – ger bättre kostnadstäckning för miljö- och
byggnämnden.
Bygglovstaxa från 1 januari 2019 https://www.gotland.se/102005
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Lisa Ewen, enhetschef. Miljö- och byggnämnden ansluter sig
till förvaltningens bedömning men önskar tillägga information i beslutet.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige besluta om antagande
av reviderad plan och bygglovstaxan inför år 2020.
Miljö- och byggnämnden beslutar att till protokollet addera ”Förslag till reviderad
taxa 2020”
Miljö- och byggnämnden beslutar att till protokollet addera en länk till nu gällande
Plan- och bygglovstaxa
Ordförande ställer proposition på samtliga yrkanden och finner att dessa vinner
bifall.
Beslutsunderlag

PBL taxa
Skickas till
Regionstyrelsen
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MBN § 237

Revidering av livsmedelstaxan

MBN 2019/9286

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden föreslår Regionfullmäktige att revidera livsmedelstaxan
enligt förslag.

Bedömning

Revideringen består huvudsakligen av redaktionella ändringar på grund av förändrad
lagstiftning. Föreslagna ändringar har sin grund i stödmaterial från Sveriges
kommuner och landsting.
Utöver de redaktionella ändringarna har dock timtaxan indexjusterats vilket Miljöoch byggnämnden har rätt till att göra i befintlig taxa enligt taxans fjärde paragraf.
Inga konsekvensanalyser har bedömts vara nödvändiga att genomföra.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Andreas Larsson, enhetschef. Miljö- och byggnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden föreslår Regionfullmäktige att revidera livsmedelstaxan
enligt förslag.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Livsmedelstaxa 191004
Tjänsteskrivelse 191007
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MBN § 238

RS Remiss. Revidering av
bostadsförsörjningsplan 2018

MBN 2019/8941

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö och byggnämnden godkänner riktlinjerna för bostadsförsörjningsplanen och
överlämnar förvaltningens yttrande till Regionstyrelsen med följande tillägg.
- Beskrivning av vilka insatser som krävs för att bedriva aktiva och långsiktiga
markförvärv behövs.
- Förtydligande kring detaljplanens möjligheter och begränsningar samt behovet av
samverkan inom hela samhällsbyggnadsprocessen.
- Förtydligande av att handlingsplanen avser vilka områden som först och främst bör
prioriteras kortsiktigt samt att en revidering av översiktsplanen är en del i att
konkretisera riktlinjerna på lång sikt.
- Perspektivet god bebyggd miljö bör lyftas fram som en riktlinje för
bostadsbyggandet och markpolitiken.
- Vikten av att bygga ut kollektivtrafiken samt dess inverkan på bostadsbyggandet bör
tydliggöras.
- Förtydliganden angående tänkta vägar framåt och prioriteringar är viktigt för att
konkretisera hur planen ska omsättas i praktiken. Översiktsplanens roll för
bostadsförsörjningen bör lyftas fram tydligt.
- Styrande Dokument Region Gotlands miljöprogram (ekokommun Gotland)

Sammanfattning

Syftet med riktlinjerna för bostadsförsörjning är att redovisa inriktning, mål och
ambitioner för de kommande årens bostadspolitik och bostadsbyggande. Riktlinjerna
ska tjäna som underlag för den fortsatta samhällsplaneringen.
Ett av målen är att det ska byggas i snitt 300 bostäder per år, med ett varierat utbud
av bostäder. Region Gotland är en ekokommun, ambitionen ska vara synlig i
bostadsbyggandet.
Några av de insatser som föreslås för att nå målen är att fortsätt att planera för
nybyggnation utifrån gällande exploateringsplan och säkerställa att det finns planlagd
mark för bostadsändamål över hela Gotland.
Riktlinjerna bedöms i huvudsak verka i rätt riktning för att komma till rätta med
Gotlands utmaningar när det gäller situationen för bostadssökande och bör
kompletteras med några tillägg.
Bedömning

Bedömningen nedan utgår från miljö- och byggnämndens områden.
16 (128)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-22

Planberedskapen ska höjas som ett led i att lösa utmaningarna med
bostadsmarknaden, samtidigt är Region Gotlands resurser begränsade. För att uppnå
målbilden och förbättra situationen för bostadssökande bör det vara mest
ändamålsenligt att prioritera planläggning av områden där det fungerar att bo
permanent.
En ökad planberedskap kräver engagemang från Regionens alla delar som arbetar
med samhällsbyggnad. Beredskapen kräver bl.a. ökad budget för driftkostnader för
allmän plats. Det kräver också att planering och utbyggnad av VA och annan
infrastruktur synkroniseras med bostadsplanerna.
Detaljplanen lyfts fram som ett viktigt instrument för att uppnå hållbar utveckling,
samtidigt är möjligheterna till att ställa hållbarhetskrav i detaljplan begränsade. Det är
idag inte juridiskt möjligt att ställa krav på tex tekniska lösningar och
upplåtelseformer. Det mest effektiva verktyget för att skynda på en hållbar utveckling
är en aktiv markpolitik och välutformade markanvisningar. I riktlinjerna bör det
framgå mer om vilken inställning och vilka insatser som behövs för att bedriva aktiva
och långsiktiga markförvärv för att agera proaktivt i samhällsutvecklingen.
Det är viktigt att det råder balans mellan de tre hållbarhetsbenen: ekonomisk, social
och ekologisk hållbarhet. Minskade byggkostnader bör avvägas mot vikten av ett
ansvarsfullt byggande för kommande generationen och vikten av goda miljöer för
människors hälsa och välbefinnande. Att åstadkomma en god bebyggd miljö bör vara
en uttalad riktlinje för bostadsbyggandet och markpolitiken.
Det finns idag höga krav på miljörelaterade utredningar inom detaljplaneprocessen.
Processen bedöms inte gynnas av att ännu högre krav ställs på beskrivningar av
miljökonsekvenser. Det skulle förlänga processen ytterligare samtidigt som behovet
av bostäder är stort, här och nu.
Riktlinjer för bostadsförsörjningen har en tydlig koppling till den översiktliga
planeringen, det bör lyftas tydligare: Översiktsplaneringen är ett viktigt instrument
för kommunen när det gäller att förbereda och genomföra kommunens
bostadspolitiska intentioner. Både översiktsplanen och riktlinjerna för
bostadsförsörjningen behövs för att nå kommunens bostadspolitiska mål: I
översiktsplanen anger kommunen hur den tänker tillgodose det långsiktiga behovet
av bostäder. I riktlinjerna konkretiserar man hur behovet ska tillgodoses.
Förvaltningen anser att avsnitt 9 Föreslagna insatser för att nå uppsatta mål –
handlingsplan bör förtydligas genom att uttrycka att handlingsplanen avser vilka
områden som först och främst bör prioriteras kortsiktigt. Det bör även läggas till att
en revidering av översiktsplanen är en del i att konkretisera riktlinjerna på lång sikt.
Riktlinjerna bedöms verka i rätt riktning för att komma till rätta med Gotlands
utmaningar när det gäller situationen för bostadssökande. Förvaltningens bedömning
är att miljö- och byggnämnden bör godkänna riktlinjerna för bostadsförsörjningen
och överlämnar förvaltningens yttrande till Regionstyrelsen med några tillägg från
ovanstående bedömning.
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Sara Lindh, planarkitekt. Miljö- och byggnämnden ansluter
sig inte till förvaltningens bedömning utan önskar göra tillägg till beslutet.
Mötet ajourneras 10:50
Mötet återupptas 11:03
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden godkänner riktlinjerna för bostadsförsörjningen och
överlämnar förvaltningens yttrande till Regionstyrelsen med följande tillägg:
Beskrivning av vilka insatser som krävs för att bedriva aktiva och långsiktiga
markförvärv behövs.
- Förtydligande kring detaljplanens möjligheter och begränsningar samt behovet av
samverkan inom hela samhällsbyggnadsprocessen.
- Förtydligande av att handlingsplanen avser vilka områden som först och främst bör
prioriteras kortsiktigt samt att en revidering av översiktsplanen är en del i att
konkretisera riktlinjerna på lång sikt.
- Perspektivet god bebyggd miljö bör lyftas fram som en riktlinje för
bostadsbyggandet och markpolitiken.
- Vikten av att bygga ut kollektivtrafiken samt dess inverkan på bostadsbyggandet bör
tydliggöras.
- Förtydliganden angående tänkta vägar framåt och prioriteringar är viktigt för att
konkretisera hur planen ska omsättas i praktiken. Översiktsplanens roll för
bostadsförsörjningen bör lyftas fram tydligt.
- Att skrivningen om att ännu högre krav skall ställas på beskrivningar av
miljökonsekvenser stryks ur planen.
Oscar Lindster (S) yrkar med medhåll från Marit Stigsson (Fi) att:
Miljö och byggnämnden godkänner riktlinjerna för bostadsförsörjningsplanen och
överlämnar förvaltningens yttrande till Regionstyrelsen med följande tillägg.
- Beskrivning av vilka insatser som krävs för att bedriva aktiva och långsiktiga
markförvärv behövs.
- Förtydligande kring detaljplanens möjligheter och begränsningar samt behovet av
samverkan inom hela samhällsbyggnadsprocessen.

18 (128)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-22

- Förtydligande av att handlingsplanen avser vilka områden som först och främst bör
prioriteras kortsiktigt samt att en revidering av översiktsplanen är en del i att
konkretisera riktlinjerna på lång sikt.
- Perspektivet god bebyggd miljö bör lyftas fram som en riktlinje för
bostadsbyggandet och markpolitiken.
- Vikten av att bygga ut kollektivtrafiken samt dess inverkan på bostadsbyggandet bör
tydliggöras.
- Förtydliganden angående tänkta vägar framåt och prioriteringar är viktigt för att
konkretisera hur planen ska omsättas i praktiken. Översiktsplanens roll för
bostadsförsörjningen bör lyftas fram tydligt.
Karin Stephansson (MP) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden gör följande tillägg
Nytt mål: Nybyggda bostäder ska uppföras med en miljömässigt hållbar ambition.
Föreslagna insatser bör kopplas till det föreslagna målet.
Tillägg till styrande dokument: Region Gotlands miljöprogram (ekokommun
Gotland).
Beslutsgång
Ordförande meddelar att eget yrkande är huvudyrkande. Huvudyrkandet kommer i
första hand ställas mot Oscar Lindster (S) yrkande. Därefter kommer proposition
ställas på Karin Stephansson (MP) yrkande separat.
Ordförande ställer eget yrkande mot Oscar Lindster (S) yrkande och finner att Miljöoch byggnämnden bifaller eget yrkande.
Votering begärs
Miljö- och byggnämnden godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för Ordförande Eva Ahlin (C) yrkande.
Nej-röst för Oscar Lindster (S) yrkande.
Voteringsresultat
Med 7-nej röster för Oscars Lindster (S) förslag, Ylva Bendelin (S), Tony Ekman (S),
Oscar Lindster (S), Gullvi Jakobsson (S), Tore Tillander (V), Karin Stephansson
(MP), Håkan Lilja (SD), och 6-ja röster för ordförande Eva Ahlins (C) förslag,
Kerstin Löfgren Dahlström (V), Anders Thomasson (C), Tjelvar Andersson (C),
Ingemar Lundqvist (M), Ingela Gardelin (M), Eva Ahlin (C) därmed beslutar Miljöoch byggnämnden att bifalla Oscars Lindster (S) förslag.
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Ordförande ställer därefter proposition på Karin Stephansson (MP) yrkande att Nytt
mål: Nybyggda bostäder ska uppföras med en miljömässigt hållbar ambition.
Föreslagna insatser bör kopplas till det föreslagna målet ska tilläggas till befintligt
beslut.
Ordförande finner att yrkandet inte vinner bifall.
Ordförande ställer proposition på Karin Stephansson (MP) yrkande att Tillägg till
styrande dokument: Region Gotlands miljöprogram (ekokommun Gotland). ska
adderas till befintligt beslut.
Ordförande finner att yrkandet vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2019-09-10
Bilaga 1 – Riktlinjer för Bostadsförsörjning
Sökande
Regionstyrelsen
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MBN § 239

Information Almarna på Peder Hardingsväg

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden tar emot informationen.

Ärendets behandling under mötet

Information lämnas av Sara Lindh, planarkitekt.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden tar emot informationen.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
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MBN § 240

RS Remiss. Program för god jämlik jämställd
hälsa

MBN 2019/8056

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2019-06-12 om remiss till nämnderna av Program för god
jämlik jämställd hälsa. Nämnderna har särskilt ombetts att utveckla sin syn på
möjligheter att arbeta utifrån föreslagna områden och strategier i egen verksamhet.
Bedömning

Nämnden har som arbetsgivare ett ansvar för att utveckla en hälsofrämjande
arbetsplats. Ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete i linje med programmet för god
jämlik hälsa bör involvera både förvaltningens medarbetare såväl som nämndens
företrädare. Ett antaget program bör föranleda en diskussion om implementeringen i
nämnd och förvaltning.
Aktivt främjande av social hållbarhet är en avgörande faktor i all god
samhällsplanering. Det knyter också an till mål 11 i FN:s Agenda 2030: Hållbara
städer och samhällen. Programmets fokusområden har direkta kopplingar till miljöoch byggnämndens verksamheter där programmets intentioner vidare kan
implementeras.
I linje med programmets intentioner är samhällsplaneringen ett viktigt instrument för
att säkerställa den sociala hållbarheten i våra livsmiljöer. Programmet lyfter sociala
mötesplatser, attraktiva utemiljöer och lekplatser, samt säkra och trygga
gemensamma miljöer som centrala faktorer i en jämlik, jämställd och socialt hållbar
livsmiljö. I planering är det därför avgörande att brukarperspektivet i än högre grad
än idag säkerställs genom tidiga medborgardialoger, samråd och karteringar,
exempelvis s.k sociotopkartering. Dessa verktyg bör användas i fler
planeringssituationer som del i eller utöver de formaliserade samråden enligt PBL.
Det är initialt resurskrävande att arbeta med extensiva samrådsformer, men positivt
för en långsiktigt hållbar planering. Nya samarbetsformer med externa parter och
konsulter är en väg att hantera resursfrågan. Ett exempel är den webbdialog med
fokus på publika platser som genomfördes i samarbete med konsult inför att
gestaltningskoncept för inre hamnen i Visby togs fram våren 2019.
I planering av nya bostadsområden är ett ensidigt fokus på kvantitet i produktion av
nya bostäder en stor risk, där just de sociala hållbarhetsmål programmet syftar till kan
vara de första som får stryka på foten. I högt exploaterade boendemiljöer finns en
stor risk att gårdsmiljöer och sociala, gemensamma ytor begränsas till förmån för
maximering av säljbar eller uthyrbar yta. Därmed riskerar socialt sämre hållbara
miljöer, för exempelvis barn och äldre, skapas. Det är därför av stor vikt att
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planerarprofession och förtroendevalda gemensamt företräder och framhåller
brukarperspektivets betydelse, både vid utveckling av regionalt ägd mark och privat
mark. Även i bygglovsskedet är detta perspektiv viktigt att bevaka och företräda. Det
kräver en mer aktiv och bredare syftande dialog med exploatörer, ett arbete som kan
vara resurskrävande men som framför allt förutsätter politisk uppbackning.
Säkerhetsaspekten i fysiska miljöer tas upp i programmet. Samhällsplaneringen
behöver även här mer aktivt arbeta med gestaltning av stads- och boendemiljöer för
att skapa säkrare och trygga miljöer för alla. Det förutsätter inte minst ett nära
samarbete mellan planarkitekter, trafik- och parkplanerare. Den översiktliga skalan
med gestaltning av bebyggelse- och gatumiljöer och den mer detaljerade skalan med
belysning, park- och markplanering är båda viktiga för utveckling av trygga miljöer.
Programmet kan med fördel även under fokusområde 3, Hälsosamt åldrande, lyfta
samhällsplaneringens betydelse i implementeringen. Med en åldrande befolkning blir
olika typer av äldreboenden en allt viktigare del av samhällsbyggandet. Även dessa
miljöer kan vara mer eller mindre socialt hållbara. Här och i utveckling av miljöer för
andra samhällsfunktioner som skolor och vårdlokaler är en aktiv tidig dialog mellan
planerare, verksamheter och brukare en viktig framgångsfaktor.
Avslutningsvis kan också för miljö- och byggnämndens verksamheter nämnas
nämndens ansvar för s.k universell utformning, som nämns i programmet. Begreppet
är nytt, och avser vikten av tillgänglighet och användbarhet i gestaltning och design
av allt ifrån föremål till stadsmiljöer. Principen om universell utformning innebär att
samhället ska vara tillgängligt för så många som möjligt. En tillämpning av denna
princip, som också är bärande i den nya statliga arkitekturpolitiken, kan
förhoppningsvis få som främsta konsekvens att just brukarperspektivet i högre grad
än under de senaste decenniernas samhälls- och stadsplanering blir ett ledande
perspektiv i ett socialt hållbart och jämlikt samhällsbyggande.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Christian Hegardt, stadsarkitekt. Miljö- och byggnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Program för god jämlik jämställd hälsa, remissversion samt beslut RS 2019/575.
Sökande
Regionstyrelsen
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MBN § 241

Nyttjande av eget kapital - Underlag till
grönplan

MBN 2019/9181

Miljö- och byggnämndens beslut

Enhet Plan beviljas 400 000 kr från eget kapital för att ta fram en kartläggning av
ekosystemtjänster och en analys av grön infrastruktur som ska utgöra underlag till
den framtida grönplanen. LONA-bidrag söks.

Sammanfattning

Projektet att ta fram en grönstrategi och grönplan för Gotland är påbörjat och 430
tkr från eget kapital (tidigare beslutade medel) går till konsultstöd för att genomföra
projektet. LONA-bidrag (statsbidrag för lokala naturvårdsprojekt) söktes, men tyvärr
drogs bidragen in för 2019, vilket lämnade oss med en mindre budget än önskat.
Enhet Plan föreslår därför till MBN att bevilja projektet ytterligare 400 tkr från eget
kapital. Pengarna ska gå till att ta fram en ekosystemtjänstkartering för de större
tätorterna och grön infrastruktur analys för Visby vilka kommer att förbättra
kunskapsunderlaget till grönplanen. Möjligheten att få LONA-bidrag förväntas vara
tillbaka år 2020. Vi skickar därav in en LONA-ansökan för de tänkta åtgärderna som
ej har kunnat påbörjas, vilket ger regionen en chans att få 50% finansiering för dessa
åtgärder. Ett intyg om 50% medfinansiering från regionen krävs nu för att kunna
skicka in ansökan. Den totala projektbudgeten för åtgärderna beräknas till ca 800 tkr.
Om LONA-ansökan inte beviljas återgår dessa av MBN beslutade medel till ”eget
kapital”.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Evelina Lindgren, regionarkeolog. Miljö-och byggnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Enhet Plan beviljas 400 000 kr från eget kapital för att ta fram en kartläggning av
ekosystemtjänster och en analys av grön infrastruktur som ska utgöra underlag till
den framtida grönplanen. LONA-bidrag söks.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
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MBN § 242

Ansökan om fortsatt livsmedelsproduktion

MBN 2019/9277

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

Ryftes Grönsaker AB har lämnat in en ansökan gällande framställning samt
bearbetning och behandling av vegetabiliska råvaror för livsmedel. Ansökan
föranleddes av en ändring i lagstiftningen som får till följd att verksamheten numer är
att betrakta som tillståndspliktig istället för anmälningspliktig enligt miljöbalken.
Bolaget avser inte att genomföra några ändringar av deras befintliga verksamhet, utan
ansökan om tillstånd görs till följd av ändringen i lagstiftningen. Miljö- och
byggnämnden har tidigare yttrat sig över om ansökan under kompletteringsfasen. Nu
kungörs och remitteras ansökan.
Av bolagets yrkande framgår att ansökan avgränsas till att gälla tvätteri, polering,
sortering, skalning och paketering av vegetabiliska råvaror på fastigheten Fole Stora
Ryftes 1:29 (skifte 1 och skifte 8). Bolagets åtar sig att bedriva verksamheten i sin
nuvarande form. Några förslag på villkor, utöver en produktionsmängd på 15 00025 000 ton per år, har inte angivits. Vanligtvis, i samband med en tillståndsansökan,
presenterar sökanden olika åtaganden samt föreslår villkor för verksamheten
(exempelvis utsläpp till luft, mark och vatten samt hantering av kemikalier och farligt
avfall), vilket inte har gjorts i detta fall.
Verksamhetsområdet är förhållandevis stort och utöver tvättning, polering, sortering
och skalning (som ansökan avgränsats till att gälla) finns andra delar inom
verksamhetsområdet som bör omfattas av ansökan (hantering av drivmedel,
kemikalier, avfallshantering, dagvattenhantering, m.m.).
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att även ovanstående delar ska omfattas av
ansökan och prövas i ett kommande tillstånd för verksamheten. Ansökans
avgränsning bedöms som ofullständig och behöver tydliggöras innan tillstånd kan
ges.
Med anledning av att bolaget inte gjort några åtaganden eller förslagit villkor för
verksamheten samt att verksamhetens avgränsning inte framstår som tydlig bedömer
Samhällsbyggnadsförvaltningen det som angeläget att Miljöprövningsdelegationen
kommer fram till lämpliga och tydliga villkor som går att följa upp samt att
verksamhetens avgränsning tydliggörs. Om detta inte kommer till stånd finns en
påtaglig risk för att tillsynsmyndigheten får svårt att bedriva tillsyn vid verksamheten.
I verksamheten uppstår processvatten. Processvattnets rening sker via
sedimenteringsdammar för att därefter leds via diken till bevattningsdammar. En del
av vattnet används till bevattning av jordbruksgrödor. Det vatten som inte används
för bevattning går till recipient. Det framstår som om dammarna inte ska omfattas av
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ansökan, vilket de rimligtvis borde göra. Processvattenhanteringen, från det att det
uppstår i verksamheten tills att det når recipienten bör rimligtvis prövas i ansökan.
Recipientens (Gothemsån-Vallstena) ekologiska status anges som otillfredsställande,
med avseende på näringsämnen (fosfor). Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att
bolaget behöver visa att statusen inte försämras till följd av den nu ansökta
verksamheten.
Inom verksamhetsområdet finns hårdgjorda ytor från vilka dagvatten behöver
hanteras. Dagvatten avleds dels till stenkistor och dels till bevattningsdamm via
diken. För att förhindra påverkan på grund- och ytvatten behöver dagvattnet
hanteras inom ansökan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår, om beslut fattas på befintligt underlag, att
villkor upprättas för minst följande; procesvattenhanteringen, hanteringen av
kemikalier och farligt avfall, hantering av dagvatten, produktionsmängd, buller samt
kontrollprogram.
Bedömning

Ansökans avgränsning
Av bolagets yrkande (daterat 2019-08-05) framgår att sökt verksamhet avgränsas till
att gälla för tvätteri, polering, sortering, skalning och paketering av vegetabiliska
råvaror. Det tolkar Samhällsbyggnadsförvaltningen som att åkermarken, som initialt
omfattades av ansökan, inte lägre är aktuell för prövningen. Verksamhetens yttre
gräns anges vara Fole Stora Ryftes 1:29 (skifte 1 och skifte 8), vilket är var lokalerna
för tvättning m.m. är belägna. Att åkermarken inte ska omfattas av ansökan bedöms
som tänkbart då brukande av åkermark varken är tillståndspliktigt eller
anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Det går dock argumentera för att åkermarken
skulle kunna inkluderas i ansökan då jordbruksmark har visat sig ha en påverkan på
vattenförekomsters ekologiska status, med avseende på näringsämnen (VISS
,Vatteninformationssystem Sverige). Men att bevattningsdammarna, dit
processvattnet leds, inte ska omfattas av ansökan bedöms inte som skäligt.
Verksamheten behöver ha kontroll på processvattnet från det att det uppstår i
processen till dess att det når recipienten, i detta fall Gothemsån-Vallstena.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser således att Fole Stora Ryftes 1:29, skifte 2, där
bevattningsdammarna är belägna, ska omfattas av ansökan. Det behöver finnas
tydliga avgränsningar för vad ansökan gäller. Om avgränsningarna för vilka delar av
verksamheten som omfattas är otydliga kommer det att vara svårt, både för bolaget
och för tillsynsmyndigheten, att i efterhand reda ut vad som omfattades av
prövningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att all verksamhet som bedrivs
inom verksamhetsområdet på fastigheten Fole Stora Ryftes 1:29 (skifte 1, 2 och 8)
bör omfattas av ansökan. Det gäller bland annat hantering av drivmedel, lagring av
kemikalier, hantering av dagvatten, hantering av processvatten, hantering av
slam/sediment, transporter inom verksamheten. De delar som inte behöver prövas är
brukandet av åkermarken, vilket då omfattar de odlingstekniska delar som sker i fält
på åkermark. Övriga delar av verksamheten bör således omfattas av prövningen.
Prövningens avgränsning är som tidigare nämnts viktig för tillsynsmyndigheten för
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att det inte ska uppstår funderingar huruvida någon del av verksamheten omfattades
av prövningen eller ej vid framtida tillsyn.
Hantering av processvatten och dagvatten
I verksamheten sker utsläpp av processvatten, vilket får anses vara en av de större
delarna i verksamheten som har en miljöpåverkan. Processvattnet som uppstår i
verksamheten leds först till sedimenteringsdammar för att sedan via diken nå
verksamhetens bevattningsdammar (30 000 m3). Vatten som inte används för
bevattning av jordbruksgrödor bräddar till ett dike som mynnar i GothemsånVallstena. Bolaget uppger att cirka 50 % av processvattnet som uppkommer i
verksamheten används till bevattning. Resterande processvatten når recipienten
Gothemsån-Vallstena. Den ekologiska statusen för recipienten är enligt VISS
(Vatteninformationssystem Sverige) otillfredsställande vad gäller näringsämnen
(fosfor). För att bolaget inte ska bidra till att God ekologisk status inte klaras till 2027
bedöms utsläpp av processvatten till recipienten vara av stor vikt i prövningen. Det
bedöms rimligt att kräva att det vatten som släpps till recipient är tillräckligt rent för
att inte påverka miljökvalitetsnormen och följaktligen möjligheten att nå god status
till 2027. Bolaget har inte redogjort i ansökan för vilka föroreningar processvattnet
innehåller, vilket gör det svårt att bedöma om den rening som sker i
sedimentationsdammar och bevattningsdammar är tillräcklig. Bolaget har inte heller
föreslagit några villkor gällande utsläpp av processvatten. Då en stor del av
verksamhetens miljöpåverkan består i utsläpp till vatten är det viktigt att denna del av
verksamheten villkoras samt att villkoren är tydliga och möjliga att följa upp.
Som framgår av föreläggandet om komplettering (dnr.551-79-2019) har
miljökvalitetsnormer för god ekologisk status en bindande rättsverkan i
tillståndsprövningar och tillstånd medges inte för verksamheter som försämrar
statusen på en miljökvalitetsnorm. Hantering av processvatten behöver omfattas av
rutiner, kontroller och provtagning för att säkerställa att miljökvalitetsnormen inte
riskera att påverkas.
Av situationsplanen i ansökan framgår att det finns flertalet stenkistor dit dagvatten
från hårdgjorda ytor avleds. I händelse av spill, olycka, brand etc. finns således risk
för att förorenat dagvatten kan komma att nå grundvattnet via stenkistorna. Det bör
finnas möjlighet att förhindra att förorenat dagvatten ska nå grundvattnet via
stenkistorna. Bolaget beskriver i ansökan att en förbättring för skydd av grundvattnet
skulle vara att förse dagvattenbrunnarna med lock/plugg. Detta bedöms som en
rimlig åtgärd för att minimera risken för att oavsiktliga utsläpp ska påverka yt- och
grundvatten.
Villkor och frivilliga åtaganden
Bolaget har inte föreslagit några villkor som ska gälla för verksamheten. Bolaget har
inte heller angett några frivilliga åtaganden. Om Miljöprövningsdelegationen fattar
beslut om tillstånd på befintligt underlag bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen att
villkor bör finnas för:
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Hantering av processvatten och utsläpp till recipient. Med tanke på att den
mottagande recipienten är ett vattendrag (Gothemsån-Vallstena) som enligt VISS har
otillfredsställande status vad gäller näringsämnen (fosfor) och ska uppnå god status
till 2027 behöver det säkerställas att verksamheten inte bidrar till att försämra
statusen. Villkor bör då uttryckas som ett haltkrav, för att det på ett rimligt vis ska
kunna följas upp.
Buller. Trots att verksamheten, som den beskrivs, inte ger upphov till buller, kan det
finnas anledning att villkora detta. Detta dels för att verksamheten ska kunna visa på
att den bedrivs utan påverkan på omgivningarna och dels för att det framgent inte
ska uppstå frågor om hur mycket bolaget kan tillåtas bullra om det uppkommer
klagomål på verksamheten.
Hantering av kemikalier och farligt avfall. All hantering av ämnen som kan ha negativ
påverkan på omgivande mark och vatten bör villkoras.
Produktionsmängd. Tillstånd söks för den befintliga verksamheten och bolaget anger
att man ämnar bedriva verksamheten i dess nuvarande form. Ett tillstånd förenas
vanligen med en produktionsmängd, vilket även detta bör göra. Villkorad
produktionsmängd bör anpassas efter verksamheten och ta höjd för
skördevariationer.
Hantering av dagvatten. På verksamhetsområdet uppstår dagvatten på hårdgjorda
ytor. Dagvatten som kan tänkas vara förorenat ska tas omhand och får inte släppas
till stenkistor eller ledas till bevattningsdammarna. Stenkistor kan innebära snabb
infiltrering till grundvatten och bör särskilt beaktas.
Kontrollprogram. Kontrollprogrammet bör fastställas för verksamheten.. Exempelvis
kontroll och provtagning av utgående processvatten.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Per Lindgren, miljöskyddsinspektör. Miljö- och
byggnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning men önskar ändra
beslutsmeningen.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Ansökan
MKB
Situationsplan
Samrådsunderlag
Kompletteringar till ansökan (s 1-20)

Inkom
2019-09-30
2019-09-30
2019-09-30
2019-09-30
2019-09-30
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Komplettering justering av yrkande

2019-09-30

Skickas till
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Stockholm, stockholm@lansstyrelsen.se (ange
diarienummer 79-2019)
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MBN § 243

Remiss Forsviden södra vindkraftspark

MBN 2019/9265

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att delegera till arbetsutskottet 2019-11-07 att
besluta i ärendet. Arbetsutskottet tilldelas även delegation på att justera punkt två
i yttrandets beslut:
”Särskilda skyddsåtgärder för havsörn är inte nödvändiga då arten uppnått gynnsam
bevarandestatus. Miljö- och Byggnämndens uppfattning är därför att även de vindkraftverk som
i den aktuella ansökan för vindkraftspark Forsviden Södra hamnar på ett avstånd som något
understiger två kilometer från ett känt havsörnsbo bör tillåtas”
Miljö- och byggnämnden delegerar även till arbetsutskottet att justera andra
eventuella faktafel i yttrandet.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Kerstin Löfgren Dahlström (C) i handläggningen i detta
ärende.
Särskilt yttrande
Marit Stigson (Fi) önskar föra till protokollet att de anser, med hänsyn till natur- och
djurliv i området, att ansökan bör avstyrkas i sin helhet.

Sammanfattning

Mark- och miljödomstolen (MMD) prövar nu det av flera parter överklagade beslutet
taget av MPD 2018-06-19 (Aktbilaga 4). Beslutet ger tillstånd att på fastigheterna
Othem Norrbys 1:43 m. fl. uppföra och driva en vindkraftsanläggning med 11 verk
på maximalt 210 meters totalhöjd. I samband med att prövningen nu ligger hos
MMD anmodas MBN att yttra sig över tillståndet och delar av materialet rörande
överklagningarna.
I beslut, BN 91 § 2016-05-12 samt BN 36 § 2017-03-08, enligt 16 kap 4 § MB,
tillstyrkte Region Gotland att tillstånd enligt 9 kap MB får lämnas för denna
tillståndsansökan.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) har deltagit vid ett antal myndighetssamråd,
lämnat synpunkter och lämnat yttranden om kompletteringsbehov. 2017-03-21
fattade MHN beslut i remiss inför att ärendet skulle upp hos MPD, se vidare under
Bakgrund. Under ”Bedömning” i detta nämndbeslut gick bland annat att läsa att
nämnden anser att villkoren i tillstånden i allt större utsträckning lämnar över de
slutliga avgörandena till verksamhetsutövaren att avgöra i samråd med
tillsynsmyndigheten (TM). MHN ansåg att detta leder till en osäkerhet för alla parter
om vad tillståndet egentligen innebär/kräver. Att villkoren utformas så att det tydligt
går att se vad som förväntas av verksamhetsutövaren och hur kontrollen av att
villkoren följs upp ska ske, är av största vikt.
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Region Gotland har i detta ärende, genom beslut i Regionfullmäktigen 2019-03-19,
med stöd av 17 kap. 4 a§ miljöbalken även vänt sig till Regeringen med en begäran att
regeringen förbehåller sig tillåtlighetsprövningen av Forsviden Vind AB:s ansökan
om tillstånd för uppförande och drift av anläggning för vindkraft, se vidare under
Bakgrund.
Regionfullmäktige avslutar sin begäran med att ge stöd åt Forsviden Vind ABs
ansökan med följande skrivning:
”Därför instämmer Region Gotland i vad Forsviden Vind AB anfört i målet och
tillstyrker bifall till tillåtligheten av bolaget tillämnade anläggning.”
Regeringen meddelade 2019-06-27 att:
”Regeringen vidtar inga åtgärder med anledning av begäran från Gotlands kommun
om att regeringen ska förbehålla sig tillåtlighetsprövningen av Forsviden Vind AB:s
ansökan om tillstånd för uppförande och drift av en vindkraftsanläggning vid
Forsviden på norra Gotland.”
Regionfullmäktiges agerande i detta ärende i grunden handlar om olika syn på hur
Artskyddsförordningen ska tolkas med avseende på bl.a. gynnsam bevarandestatus,
för i första hand kungsörn och havsörn, vid miljöprövning av ärenden om vindkraft.
Rapporten ”Utredning om örnar och vindkraft: centrala begrepp”, som Forsviden
Vind AB har lagt fram i ärendet (Aktbilaga 17) utgör en rimlig tolkning av de centrala
begreppen avseende vindkraftens påverkan på kungsörn och havsörn,
enligt nämndens bedömning.
Havsörnen är en art som de senaste decennierna har haft en mycket positiv
utveckling på Gotland och i landet i övrigt. Populationen är så stark att även
ornitologer ifrågasätter havsörnens påverkan på övriga fågelpopulationer (se bland
annat Fågelåret 2017, utgiven av Birdlife Sverige, sid 101).
Alla fågelarter är visserligen skyddade enligt artskyddsförordningens § 4. Det faktum
att havsörnspopulationen nu gott och väl uppnått gynnsam bevarandestatus innebär
dock att särskilda skyddsåtgärder för arten inte är nödvändiga. Att vindkraftsverk
som ansökts för på Forsviden nu hamnat närmare än två kilometer från
havsörnsboet beror på att havsörnen flyttade sitt bo närmare planerade verk efter det
att ansökan lämnades in. Om man konsekvent ska hålla skyddsavstånd till kända
örnhäckningar, till örnar som byter häckningsplats och till gamla ej bebodda
(eventuella) örnbon som upptäcks efter att ansökningarna lämnats in, finns det
sannolikt inga platser att bygga vindkraftsparker på. De platser som blir kvar kommer
endast ha plats för enstaka vindkraftverk och ska Gotland kunna bli självförsörjande
på el behöver vi istället sprida ut vindkraftverken ett och ett eller några få på betydligt
fler platser, istället för mer koncentrerat. Detta är negativt på många sätt, inte minst
vad gäller den totala påverkan på örnarna. Mycket talar därför för att man bör frångå
skyddsavståndet om två kilometer, inte minst när det som här handlar om en
vindkraftspark som redan lämnat in ansökan när örnarna byter boplats
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Miljö- och Byggnämndens uppfattning är därför att även de vindkraftverk som i den
aktuella ansökan för vindkraftspark Forsviden Södra hamnar på ett avstånd som
något understiger två kilometer från ett känt havsörnsbo bör tillåtas.
Av underlaget framgår det att nattskärran är en vanlig fågel på Gotland med en
positiv utveckling även i övriga delar av landet som inneburit att arten inte längre är
rödlistad. Natura 2000-området är inte avsatt för att skydda fåglar och nattskärran är
inte en så kallad typisk art för de naturtyper inom vilka arten förekommer i området.
Underlaget i ärendet, främst i form av information om uppföljning vid andra
vindkraftparker i Sverige, visar också att risken för påverkan på nattskärra förefaller
liten.
Kunskapsuppbyggnad är viktigt och ett villkor om att följa upp nattskärrans
utveckling i området är därför rimligt. Ett villkor som innebär att en registrerad
minskning av nattskärran kan leda till att vindkraftverk tvingas stängas av är dock,
mot bakgrund av artens goda status, inte relevant. Risken för krav på avstängning i
ett sådant villkor innebär i praktiken att det kan bli omöjligt att hitta finansiering för
vindkraftsparken. Ett sådant villkor är därför både onödigt och olämpligt.
Bedömning

Regionfullmäktiges eniga agerande i detta ärende handlar om en annan syn på hur
Artskyddsförordningen ska tolkas med avseende på bl.a. gynnsam bevarandestatus,
för i första hand kungsörn och havsörn, vid miljöprövning av ärenden om vindkraft,
än vad som blivit praxis i domstolarna. Region Gotland motsätter sig inte
Artskyddsförordningen som sådan och skyddet av hotade arter men anser att med en
annan tillämpning avseende bl.a. gynnsam bevarandestatus skulle mer vindkraft
kunna byggas utan att för den skull äventyra förordningens mål och syften. Mer
vindkraft behövs för att Gotland ska kunna bli fossilfritt som ett led i arbetet med
Agenda 2030, FNs klimatmål.
Nämnden bedömer att rapporten ”Utredning om örnar och vindkraft: centrala
begrepp”, som Forsviden Vind AB har lagt fram i ärendet (Aktbilaga 17) utgör en
rimlig tolkning av de centrala begreppen avseende vindkraftens påverkan på
kungsörn och havsörn. Av rapporten framgår bl.a. att det finns anledning att bedöma
att både kungsörn och havsörn har en gynnsam bevarandestatus på Gotland och att
några enstaka konflikter mellan vindkraften och bon/revir inte påverkar den
gynnsamma bevarandestatusen.
Havsörnen är en art som de senaste decennierna har haft en mycket positiv
utveckling på Gotland och i landet i övrigt. Populationen är så stark att även
ornitologer ifrågasätter havsörnens påverkan på övriga fågelpopulationer (se bland
annat Fågelåret 2017, utgiven av Birdlife Sverige, sid 101).
Alla fågelarter är visserligen skyddade enligt artskyddsförordningens § 4. Det faktum
att havsörnspopulationen nu gott och väl uppnått gynnsam bevarandestatus innebär
dock att särskilda skyddsåtgärder för arten inte är nödvändiga. Att vindkraftsverken
FV-07, FV-08, FV-16 och FV-23 nu hamnat närmare än två kilometer från
havsörnsboet beror på att havsörnen flyttade sitt bo närmare planerade verk efter det
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att ansökan lämnades in. Om man konsekvent ska hålla skyddsavstånd till kända
örnhäckningar, till örnar som byter häckningsplats och till gamla ej bebodda
(eventuella) örnbon som upptäcks efter att ansökningarna lämnats in, finns det
sannolikt inga platser att bygga vindkraftsparker på. De platser som blir kvar kommer
endast ha plats för enstaka vindkraftverk och ska Gotland kunna bli fossilfritt och
mer självförsörjande på el behöver vi istället sprida ut vindkraftverken ett och ett
eller några få på betydligt fler platser, istället för mer koncentrerat. Detta är negativt
på många sätt, inte minst vad gäller den totala påverkan på örnarna. Mycket talar
därför för att man bör frångå skyddsavståndet om två kilometer, inte minst när det
som här handlar om en vindkraftspark som redan lämnat in ansökan när örnarna
byter boplats.
Även för dessa fyra verk som nu har mindre än 2 000 meter till havsörnsboet är det
frågan om den produktionskapacitet som de motsvarar ska byggas här eller någon
annanstans. Om dessa fyra vindkraftverk inte anläggs här behöver motsvarande
mängd vindkraft anläggas någon annanstans på Gotland för att bidra till att nå
klimatmålen. Byggs de inte här inom riksintresset för vindbruk ställer sig nämnden
frågande till vart de iså fall ska byggas.
Nämnden anser därför att verk FV-7, FV-8, FV-16 och FV-23 bör tillåtas eftersom
skyddsavståndet som satts i praxis i detta fall inte är behövligt för att havsörnen ska
skyddas.
Avsnittet Delegation i det nu överklagade beslutet får allmänt ses som ett bra sätt att
tydliggöra att TM har befogenheter att ingripa om verksamheten riskerar att negativt
påverka miljö och hälsa. Detta med avseende på bland annat hydrologin och
skyddsvärda växter vid vägdragningen.
Länsstyrelsen anser att tillstånd enligt 7 kap. 28 a § krävs för uppförande av
vindkraftverken som kommer placeras i nära anslutning till Natura 2000-området
Forsviden. Vidare anser de att ett sådant tillstånd kan lämnas mot att det förenas med
villkor, bland annat då om att vid behov stänga av verken under nattskärrornas
häckningsperiod (Aktbilaga 43 och 44).
Nämnden bedömer att den rapport, ”Nattskärra och vindkraft” (Aktbilaga 16), som
Forsviden Vind AB lägger fram i ärendet avseende bedömningen av vindkraftens
eventuella undanträngningseffekter på nattskärran bör beaktas i avvägningen mot
Länsstyrelsens bedömning i den frågan. Av rapportens slutsats framgår att: ”Även
om data om nattskärror finns från endast ett fåtal vindkraftparker i Sverige indikerar
data att påverkan av vindkraft som riskerar att leda till effekter på nattskärran är
begränsas”.
Av underlaget framgår det att nattskärran är en vanlig fågel på Gotland med en
positiv utveckling även i övriga delar av landet som inneburit att arten inte längre är
rödlistad. Natura 2000-området är inte avsatt för att skydda fåglar och nattskärran är
inte en så kallad typisk art för de naturtyper inom vilka arten förekommer i området.
Underlaget i ärendet, främst i form av information om uppföljning vid andra
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vindkraftparker i Sverige, visar också att risken för påverkan på nattskärra förefaller
liten.
Kunskapsuppbyggnad är viktigt och ett villkor om att följa upp nattskärrans
utveckling i området är därför rimligt. Ett villkor som innebär att en registrerad
minskning av nattskärran kan leda till att vindkraftverk tvingas stängas av är dock,
mot bakgrund av artens goda status, inte relevant. Risken för krav på avstängning i
ett sådant villkor innebär i praktiken att det kan bli omöjligt att hitta finansiering för
vindkraftsparken. Ett sådant villkor är därför både onödigt och olämpligt.
Områdena för riksintresset vindbruk utgör endast ca 4 % av Gotlands totala areal.
Om Gotland, Sverige och resten av världen ska nå de mål som satts upp avseende
produktion av förnybar el som ett medel för att nå klimatmålen behöver så stor del
av riksintresset för vindbruk som möjligt exploateras.
Ett uppförande av vindkraftverk FV-16 och FV-17 skulle ligga i linje med denna
målsättning. Om dessa vindkraftverk inte byggs här behöver de rimligen byggas
någon annanstans för att bidra till ett uppfyllande av klimatmålen.
Nämnden ställer sig i övrigt bakom de 16 vindkraftverk som företaget anför.
Övriga inkomna synpunkter påverkar inte nämndens inställning i ärendet.
Sammanfattningsvis föreslår nämnden ställa sig bakom följande yrkanden:
Risken för påverkan på nattskärran förefaller liten enligt uppföljningar som
gjorts vid andra vindkraftsparker i Sverige. Ett villkor att följa upp nattskärrans
utveckling i området är rimligt, för kunskapsuppbyggnad. Ett villkor som innebär att
tillsynsmyndigheten ges möjlighet att begränsa driften av verk under nattskärrans
häckning anser dock nämnden vara allt för långtgående.
Särskilda skyddsåtgärder för havsörn är inte nödvändiga då arten uppnått
gynnsam bevarandestatus. Miljö- och Byggnämndens uppfattning är därför att även
de vindkraftverk som i den aktuella ansökan för vindkraftspark Forsviden Södra
hamnar på ett avstånd som något understiger två kilometer från ett känt havsörnsbo
bör tillåtas.
För ett hållbart, säkert och tryggt framtida energisystem på; Gotland bedömer
vi det nödvändigt att hitta olika vägar till samexistens mellan fåglar och vindkraft på
Gotland. Nämnden ställer sig i övrig bakom de 16 vindkraftverk som företaget anför.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Marianne Ansén Nilsson, miljöskyddsinspektör samt Gunnar
Gustafsson, bitr. stadsarkitekt. Miljö- och byggnämnden ansluter sig inte till
förvaltningens bedömning. Utan önskar istället att nämndens eget yttrande förs till
protokollet.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
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Miljö- och byggnämnden beslutar att delegera till arbetsutskottet 2019-11-07 att
besluta i ärendet. Arbetsutskottet tilldelas även delegation på att justera punkt två i
yttrandets beslut:
”Särskilda skyddsåtgärder för havsörn är inte nödvändiga då arten uppnått gynnsam
bevarandestatus. Miljö- och Byggnämndens uppfattning är därför att även de vindkraftverk som i
den aktuella ansökan för vindkraftspark Forsviden Södra hamnar på ett avstånd som något
understiger två kilometer från ett känt havsörnsbo bör tillåtas”
Miljö- och byggnämnden delegerar även till arbetsutskottet att justera andra
eventuella faktafel i yttrandet.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handling
Inkom
Tjänsteskrivelse
2019-10-16
Föreläggande om yttrande 2019-09-24
MHN § 25 (yttrande)
2017-03-21
Regionfullmäktiges begäran 2019-03-05
Regeringsbeslut
Karta Forsviden med 17 verk
Skickas till
mmd.nacka.avdelning3@dom.se
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MBN § 244

Föreläggande om att bekosta
efterbehandlingsåtgärd i förorenat område

MBN 2019/9166

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö och byggnämnden förelägger
att bekosta
45 % av kostnaderna för efterbehandlingsåtgärder i förorenat område inom
fastigheterna Visby Takplåten 1, 2, 5 samt del av Visby Österby 1:4. Avsett
område, saneringsmål och åtgärdsbehov framgår närmare under avsnittet
Bakgrund.
Slutligt belopp ska betalas in till utsedd huvudman för efterbehandlingen senast en
månad efter det att Miljö och byggnämnden har meddelat att efterbehandlingen
är avslutad och godkänd samt huvudmannen redovisat slutlig kostnad.
Om inte efterbehandlingsåtgärder har påbörjats inom fem år från det att beslutet har
vunnit laga kraft upphör beslutet att gälla.
Se överväganden under avsnittet Bedömning.
Lagstöd
26 kap 9 § miljöbalken (rätt att förelägga), 10 kap 1, 2, 4 §§ miljöbalken (tillämpas på
förorenad mark, verksamhetsutövarens ansvar, utföra eller bekosta i skälig
omfattning) enligt dess lydelse före den 1 augusti 2007.
Information
Enhet miljö- och hälsoskydd inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland,
bedriver tillsyn enligt miljöbalken på uppdrag av Miljö- och byggnämnden.
Dina personuppgifter kan behöva lagras hos Region Gotland som ett led i vår
myndighetsutövning, (Dataskyddsförordningen artikel 6 punkt e). För att få veta
mer om hur Region Gotland behandlar personuppgifter se
http://www.gotland.se/personuppgifter där det även finns anvisningar om hur
du kan ta del av dina personuppgifter.

Sammanfattning

Inom aktuellt område har det sedan 1960 bedrivits huvudsakligen mottagning och
bearbetning av skrot. En detaljerad beskrivning av de olika verksamheterna som
bedrivits genom åren finns i Visby Takplåten – ansvarsutredning, 2001-10-05, samt
Ansvarsutredning inför åtgärder, 2018-08-30.
Området
Området, som kallas för Takplåtenområdet, omfattar de nuvarande fastigheterna
Visby Takplåten 2 och 5 samt delar av Visby Takplåten 1 och Visby Österby 1:4.
Takplåtenområdet är beläget inom Österby industriområde i östra delen av Visby. I
området, som är detaljplanelagt för industri sedan 1991, finns småindustri men också
bostäder i direkt anslutning till verksamheten. För att underlätta fördelning av
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ansvaret mellan olika verksamhetsutövare som har varit verksamma under olika
tidsperioder och platser har området i ansvarsutredning delats in i olika delområden
(1-6).

Aktuellt område (bilder från ansvarsutredning)

Föroreningssituationen
Markföroreningar bestående av höga halter av metaller och petroleumämnen
konstaterades vid markundersökning enligt Mifo fas 2 under 2001. Mycket höga
halter av framförallt bly konstaterades t ex vid område för skrotupplag och
traktorskrot (delområde 3) och höga halter av alifater och aromater vid område för
fatpress, bilpress och traktorskot (delområde 1- 3). Fördjupad undersökning
rapporterad i december 2001 verifierade tidigare undersökning, bedömde
föroreningarnas omfattning (yta och djup) samt beräknade kostnader för en sanering.
Vid grundvattenprovtagning som utfördes 2004 kunde konstateras att det inte sker
någon utströmning av förorenat ytligt grundvatten.
Ytterligare markundersökningar utfördes under 2012 samt 2015 inom delar av
området (Visby Takplåten 5) av nuvarande verksamhetsutövare. Viss marksanering
har utförts av verksamhetsutövaren i samband med att nya ytor har försetts med
betong.
Riskbedömning
Länsstyrelsen bedömde efter Mifo fas 2 undersökning att området skulle klassas till
riskklass 2, stor risk. Omklassning till riskklass 1, mycket stor risk utfördes av
länsstyrelsen 2010-11-24 med motiveringen att det förorenade området inom kort
skulle hamna i inre (primärt) vattenskyddsområde för Visby (reviderat
vattenskyddsområde för Visby fastställdes slutligen 2017-05-11).
Av länsstyrelsens motivering till riskklass framgår att det finns mycket höga halter av
farliga ämnen samt stor spridningsrisk genom det översta jordlagret (sand). Spridning
till underliggande grundvatten i kalksten är inte påvisad. Inom kort kommer området
att ligga på inre vattenskyddsområde. Känslighet bedöms vara stor för mark
(anställda vistas där dagligen, samt vattenskyddsområde) och skyddsvärdet måttligt.
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Åtgärder, åtgärdsmål och kostnader
Av fördjupad undersökning från 2001 framgår att åtgärd kan utföras genom
schaktsanering. Åtgärdens omfattning har bedömts utifrån dåvarande riktvärdet för
mindre känslig markanvändning (MKM) med grundvattenskydd. Förorenad yta
bedömdes vara ca 3300 m2 med en jordvolym på ca 1475 m3. Kostnaden för
åtgärderna beräknades till 1,45 – 3,72 Mkr.
För att få en mer aktuell bedömning av kostnad för en schaktsanering begärde
tillsynsmyndigheten under 2018 en uppdaterad bedömning av AB Pentacon. Som
underlag för beräkningar erhöll konsulten rapport från fördjupad undersökning från
2001. Sammanlagd kostnad för efterbehandlingsåtgärderna beräknades under april
2018 till 3 282 776 eller 3 516 808 kr beroende på vald metod. AB Pentacon har
beräknat att 2000 m3 (3200 ton) massor kan behöva åtgärdas (se vidare i
Kostnadsbedömning av åtgärd inom förorenat område 2018-04-18).
Ansvar
Länsstyrelsen utförde under 2001 en ansvarsutredning där det framgår hur
fastigheterna i området har förändrats genom åren, vilka fastighetsägarna har varit
och vilka verksamhetsutövare som har varit verksamma under olika tidsperioder
inom olika delområden. Länsstyrelsen bedömde att krav på efterbehandling kunde
ställas på sammanlagt fyra olika verksamhetsutövare samt tre
fastighetsägare/tomträttsinnehavare. Vidare bedömdes vilka verksamhetsutövare
som är ansvariga på varje definierat delområde.
En uppdaterad ansvarsutredning, inför åtgärd, utfördes av Enhet miljö- och
hälsoskydd inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland, under 2018. Här
konstateras att samma bedömning görs beträffande vilka verksamhetsutövare som är
ansvariga för att åtgärda markföroreningar inom Takplåtenområdet. En annan
bedömning görs dock vad gäller ansvar hos fastighetsägare/tomträttsinnehavare.
Enbart ny tomträttsinnehavare för Visby Takplåten 2 (förvärv efter 1999) bedöms ha
ett delansvar för den förorening som finns på denna fastighet.
Ansvarsfördelning mellan de aktuella verksamheterna och tomträttsinnehavaren har
tagits fram i den uppdaterade ansvarsutredningen genom att bedöma skälighet och
ansvar för respektive verksamhet i de olika delområdena. Eftersom sanering av
området bör ske i ett sammanhang har därefter en proportionerlig fördelning av
ansvaret i sin helhet gjorts i förhållande till omfattning av sanering som behövs per
delområde. Slutsatsen har blivit att berörda är ansvariga för sanering av
Takplåtenområdet i följande omfattning (även beräknad kostnad från 2018
redovisas):
Ansvarig

Volym Procent Beräknad kostnad,
kr
861

45 %

1 575 000
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435

20 %

700 000

Tomträttsinnehavare

165

10 %

350 000

Staten

529

25 %

875 000

Totalt

1990

100 %

3 500 000*

Summering per ansvarig inklusive beräknad kostnadsfördelning. Avrundning har skett till jämna 5-tal vid
procentfördelning. *Enligt kostnadsförslag med löpande miljökontroller.

Eftersom två av tidigare verksamhetsutövare har gått i konkurs samt eftersom viss
jämkning har skett av skälighet behöver staten finansiera del av sanering (se vidare i
Ansvarsutredning inför åtgärder, 2018-08-30).
har i ansvarsutredningen bedömts ha störst andel ansvar (45 %) då
verksamheten har bedrivits under en lång tidsperiod samt på en stor del av
Takplåtenområdet. Jämkning har skett för viss del av tidsperioden (60-tal, jämkning
50% enligt rättspraxis).
har en mindre del av ansvaret
eftersom verksamheten har bedrivits på en mindre del av området och under en
något kortare tidsperiod. Tomträttsinnehavaren har minst andel eftersom ansvar
enbart gäller markförorening på
som ej kan bekostas av de företag
som varit verksamma där eftersom dessa har gått i konkurs
Ärendets handläggning
Länsstyrelsen genomförde en Mifo fas 1 inventering av området år 2000. Riskklass 1
fastställdes. Under 2001 utfördes först en översiktlig mark undersökning (Mifo fas 2)
samt därefter även en fördjupad undersökning där förorening avgränsades och
kostnadsberäknades. Riskklass ändrades till riskklass 2. Även en ansvarsutredning
utfördes under 2001, dock innan den fördjupade undersökningen var klar. Under
2004 utfördes undersökning av grundvatten.
Dåvarande miljö- och hälsoskyddsnämnden begärde under 2004 att Länsstyrelsen
skulle initiera ett miljöriskområde för Takplåtenområdet där inskränkningar och
specifika krav skulle anges. Länsstyrelsen beslutade under 2006 att det inte var
möjligt att införa miljöriskområde.
Under 2010 klassade länsstyrelsen om Takplåtenområdet till riskklass 1, mycket stor
risk, med motiveringen att det förorenade området inom kort skulle hamna i inre
(primärt) vattenskyddsområde för Visby. Visby vattenskyddsområde reviderades
slutligt i maj 2017. Länsstyrelsen meddelade under 2016 att de inte längre hade
möjlighet att uppdatera ansvarsutredning.
39 (128)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-22

Enhet miljö- och hälsoskydd inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland,
uppdaterade ansvarsutredningen under 2018. Efter samråd med Länsstyrelsen
gjordes en mindre justering/förtydligande av ansvarsutredningen i augusti 2018.
Naturvårdsverket meddelade i februari 2019 att de instämmer i gjorda bedömningar
av ansvaret. Den uppdaterade ansvarsutredningen skickades ut för kännedom till
berörda verksamheter samt tomträttsinnehavare under februari 2019.
har i juni 2019 meddelat att de granskat ansvarsutredningen samt att
de anser att den är välgjord och rimlig.
menar dock att ansvar för
delområde 3 bör justeras så att
ansvarar för 30 % och
för 40 % (nu
30 % och
40 %). Detta motiveras
med att
har tilldelats ett större ansvar än vad strikt fördelning utifrån
tidsaspekten skulle ge trots att bolaget bedrivit sin verksamhet i enlighet med
dåtidens krav.
Bedömning

Genom de markundersökningar som har gjorts inom Takplåtenområdet har det
kunnat konstateras att marken är förorenad med höga halter av främst bly och
petroleumämnen. Kapitel 10 i miljöbalken är således tillämplig.
Behov av åtgärd (kap 10, § 1 lydelse före 2007-08-01, miljöbalken)
Mot bakgrund av bland annat föroreningarnas farlighet, fastighetens placering inom
primärt vattenskyddsområde samt närhet till bostäder, hög känslighet för
grundvatten, anställda med flera som kan exponeras, anser
Samhällsbyggnadsförvaltningen att det är angeläget att fastigheten saneras.
Länsstyrelsens bedömning att det förorenade området hör till riskklass 1, mycket stor
risk, delas. Takplåtenområdet finns med på Länsstyrelsens prioriteringslista över
förorenade område i Gotlands län.
Ansvar och ansvaret omfattning (kap 10, § 2, 4 lydelse före 2007-08-01, miljöbalken)
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föroreningarna inom Takplåtenområdet
har orsakats av den skrothantering som har bedrivits där under många år av olika
verksamhetsutövare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i de bedömningar av ansvaret och
ansvarets omfattning som har gjorts i Ansvarsutredning inför åtgärder, 2018-08-30.
lämnade synpunkt angående justerat ansvar för delområde 3 delas inte.
Även om
följt dåvarande krav är det mer troligt att det varit ökad risk
för att föroreningar spritts till mark under de tidiga verksamhetsåren såsom har
angetts i ansvarsutredningen (se motivering sid 15 i ansvarsutredningen).
Sammanfattningsvis bedöms det vara rimligt att
ansvarar för 45 % av
behövliga efterbehandlingsåtgärder inom Takplåtenområdet. Eftersom flera
verksamhetsutövare och en tomträttsinnehavare delar på ansvar och staten övertagit
visst ansvar är det lämpligt att ansvar uppfylls genom att
bekostar sin del
av efterbehandlingsåtgärderna.
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Åtgärder, åtgärdsmål och kostnader
Åtgärd enligt konsultförslag, genom schaktsanering, bedöms vara den lämpligaste,
bäst beprövade och kostnadseffektiva åtgärdsformen för föroreningarna inom
Takplåtenområdet.
Föreslagna åtgärdsmål som motsvarar dåvarande riktvärden för MKM med
grundvattenskydd är lämpliga inom området eftersom det är ett detaljplanelagt
industriområde men även ligger inom vattenskyddsområde. Åtgärdsmål kan tas fram
i kommande anmälan genom att beräkna platsspecifika riktvärden utifrån MKM där
särskild hänsyn tas till grundvattenskydd.
Kostnadsberäkning av efterbehandlingsåtgärd har utförts 2018 och konsulten har
tagit höjd för att förorenade massor som behöver omhändertas vid den faktiska
åtgärden ofta är högre än beräkningar efter undersökningar. Beräknad kostnad
bedöms, så långt det är möjligt, återge den faktiska kostnaden för efterbehandlingen.
Eftersom det ändock är svårt att mer exakt ange kostnaden i förväg samt att det inte
är känt hur snart åtgärden kan utföras är det inte möjligt att ange maximal kostnad i
föreläggande för respektive ansvarig.
Till angivna beräknade kostnader för efterbehandlingsåtgärd tillkommer även
tillsynsmyndighetens kostnader för tillsynen. Tillsyn omfattar framtagande av
ansvarsutredning, inkl. kostnad för kostnadsberäkning av efterbehandling (se
miljödomstolens dom M 1099-06), framtagande av förelägganden samt kommande
handläggning av saneringsanmälan med mera. Dessa tillsynsavgifter kommer att
fördelas på samma sätt som anges i ansvarsutredning om de inte uppkommer direkt
för viss ansvarig.
Tidplan
För att efterbehandling ska kunna genomföras kommer Miljö- och byggnämnden
begära att Region Gotland, Tekniska nämnden, tar på sig huvudmannaskap för
efterbehandlingsåtgärderna. Huvudmannen ansöker därefter om bidrag hos
Naturvårdsverket för 25 % av beräknad saneringskostnad. Enbart en kommunal eller
statlig huvudman kan ansöka om bidrag hos Naturvårdsverket.
Det är även huvudmannens ansvar att anmäla saneringsåtgärd, avvakta beslut,
upphandla och se till att utföra efterbehandling. I vilken ordning ersättning för
efterbehandling ska erläggas från respektive ansvarig får överenskommas mellan
parterna.
Eftersom så många moment ingår som är beroende av olika parter är det svårt att i
nuläget bedöma en tidplan för utförandet av efterbehandlingen. Det får antas att det
kan ta några år innan efterbehandlingen är genomförd. I det fall det dröjer innan
åtgärd kan utföras har en tidbegräsning angetts för beslut bl a eftersom
ansvarsfördelning kan förändras med tiden.
Kommunicering
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Förslag till beslut, daterat 2019-08-19, har kommunicerats med
.
har 2019-09-10 inkommit med ett yttrande. I yttrandet framhålls
såsom tidigare att
ansvar i delområde 3 ska vara mindre. Detta görs
med stöd av att
ska ha bedrivit sin verksamhet i enlighet med dåtidens
krav och utan misstanke om tillståndsöverträdelse, medans
verksamhet under senare år varit föremål för flertal åtalsanmälningar gällande
aktiviteter som typiskt sett kan medföra att mark förorenas. I skälighetsbedömning är
följsamhet av dåtidens krav en viktig faktor.
menar att utförd fördelning
av ansvaret mellan
och
strider mot miljöbalken.
Skäligt ansvar för
är 30% för delområde 3. För den totala fördelningen
av ansvar innebär det att
ansvar ska bestämmas till 40% i stället för
45%.
Kommunicering av förslag till beslut för
(MBNV-2019-6568)
har skett med
. Bolaget har även fått ta del av
yttrande.
inkom 2019-09-17 med ett yttrande.
anger att de delar de ställningstagande som framkommer i de båda
ansvarsutredningarna och som anger att risk för förorening är mindre från ett bolag
som bedrivit verksamhet under en kortare tid och på en mindre del av fastighet.
Vidare har
bedrivit en verksamhet som har mottagit, sorterat och
bearbetat större mängder avfall.
anger också att de har
asfalterat ca 25000 m2, gjort markundersökningar och redan utfört viss
marksanering.
menar vidare att
har bedrivit sin verksamhet delvis
under tid då ingen miljölagstiftning fanns (före 1969 ingen reglering) och en stor del
av tiden då mindre strikta miljökrav fanns (före 1999). Miljöföroreningar kan ha
förekommit i området även om inte officiella åtalsanmälningar finns. Vid ökad
kontroll från tillsynsmyndigheter ökar möjligheter att felaktigheter framkommer.
har vidtagit åtgärder då felaktigheter har uppdagats.
menar att det är allmänt känt att hantering av skrot/avfall historiskt sett
inte hållit samma höga nivå och medvetandehet som finns enligt dagens strikta
lagstiftning.
anser därför att
inte ska få ett mindre
ansvar.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning:
Av Länsstyrelsens ansvarsutredning daterad 2001-10-05 framgår att inga beslut eller
skrivelser finns från skrotverksamhet som bedrevs mellan 1960-1973. I meddelande
från Länsstyrelsen från 1975 framgår att ingen utbränning av fordon skulle ske och
att oljeutsläpp ska saneras. Råd meddelades även om att skrot skulle hanteras på täta
betongytor med utlopp till oljeavskiljare. Länsstyrelsen anger vidare att
skrotverksamheten verkar ha fortgått under alla år utan någon större hårdgöring av
ytor.
Under de tidiga verksamhetsåren saknas dokumenterad tillsyn av skrotverksamheten.
Tillsyn under 70-talet visar på att verksamhet har bedrivits så att förorening av mark
kan ha skett. Den tidiga tillsynen tyder även på att verksamhetsutövaren då inte heller
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utförde åtgärder för att minska risk för markförorening. Det finns således skäl att
anta att markförorening kan ha varit betydande under de tidiga verksamhetsåren. Viss
fortsatt tillförsel av ytterligare föroreningar till mark kan ha skett under
verksamhetstid, där t ex händelser med eldning av avfall har
uppmärksammats och åtalsanmälts av tillsynsmyndigheten.
har
dock även, som har nämnts, utfört åtgärder för att minska risk för vidare spridning
genom att hårdgöra en större del av verksamhetsytan med betong. All sortering av
avfall sker numera på hårdgjord yta. Detta har vägts in vid gjord bedömning av
fördelning av ansvar för delområde 3 i Ansvarsutredning inför åtgärder.
Sammanfattningsvis kvarstår att Samhällsbyggnadsförvaltningen delar de
bedömningar av ansvaret och ansvarets omfattning som har gjorts i
Ansvarsutredning inför åtgärder, 2018-08-30. Detta innebär för delområde 3 en
något förskjuten fördelning av föroreningsförekomsten mot de tidiga
verksamhetsåren (jämfört med en jämn fördelning under verksamhetstid).
Avgifter
Avgift kommer att debiteras för del av framtagande och kommunicering av
ansvarsutredning samt för handläggning av detta ärende, enligt av regionfullmäktige
fastställd taxa. Fakturering sker i separat utskick.
Total tidsåtgång för framtagande och kommunicering av ansvarsutredning under
perioden 2018-2019 har varit 55 timmar varav Ni kommer att debiteras för 24,75
timmar (55 x 0,45) vilket blir 22 953 kr. Kostnad för framtagande av
kostnadsberäkning av konsult under 2018 har varit 17500 kr (inkl moms). Ni
kommer att debiteras för 45% av denna kostnad, d v s 7875 kr. Utöver detta kommer
ni att debiteras för handläggningstid för framtagande av detta föreläggande fram till
beslut.
Kommande handläggningstid för saneringsanmälan med mera kommer att debiteras
huvudman som därefter debiterar resp. ansvarig tillsammans med kostnader för
åtgärder.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Claudia Maretic Castillo, miljöskyddsinspektör. Miljö- och
byggnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö och byggnämnden förelägger
att bekosta
45 % av kostnaderna för efterbehandlingsåtgärder i förorenat område inom
fastigheterna Visby Takplåten 1, 2, 5 samt del av Visby Österby 1:4. Avsett område,
saneringsmål och åtgärdsbehov framgår närmare under avsnittet Bakgrund.
Slutligt belopp ska betalas in till utsedd huvudman för efterbehandlingen senast en
månad efter det att Miljö och byggnämnden har meddelat att efterbehandlingen är
avslutad och godkänd samt huvudmannen redovisat slutlig kostnad.
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Om inte efterbehandlingsåtgärder har påbörjats inom fem år från det att beslutet har
vunnit laga kraft upphör beslutet att gälla.
Se överväganden under avsnittet Bedömning.
Lagstöd
26 kap 9 § miljöbalken (rätt att förelägga), 10 kap 1, 2, 4 §§ miljöbalken (tillämpas på
förorenad mark, verksamhetsutövarens ansvar, utföra eller bekosta i skälig
omfattning) enligt dess lydelse före den 1 augusti 2007.
Information
Enhet miljö- och hälsoskydd inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland,
bedriver tillsyn enligt miljöbalken på uppdrag av Miljö- och byggnämnden.
Dina personuppgifter kan behöva lagras hos Region Gotland som ett led i vår
myndighetsutövning, (Dataskyddsförordningen artikel 6 punkt e). För att få veta mer
om hur Region Gotland behandlar personuppgifter se
http://www.gotland.se/personuppgifter där det även finns anvisningar om hur du
kan ta del av dina personuppgifter.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Visby Takplåten – ansvarsutredning
Ansvarsutredning inför åtgärder
Kostnadsbedömning av åtgärd inom förorenat område
Stena Metalls yttrande
Visby Återvinning AB:s yttrande

Datum
2001-10-05
2018-08-30
2018-04-18
2019-09-10
2019-09-17

44 (128)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-22

MBN § 245

Föreläggande om att bekosta
efterbehandlingsåtgärd i förorenat område Visby Takplåten 2, 5 samt del av Visby
Takplåten 1 och Visby Österby 1:4 Visby
Återvinning AB

MBN 2019/9167

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö och byggnämnden förelägger
att
bekosta 20 % av kostnaderna för efterbehandlingsåtgärder i förorenat område
inom fastigheterna Visby Takplåten 1, 2, 5 samt del av Visby Österby 1:4. Avsett
område, saneringsmål och åtgärdsbehov framgår närmare under avsnittet
Bakgrund.
Slutligt belopp ska betalas in till utsedd huvudman för efterbehandlingen senast en
månad efter det att Miljö och byggnämnden har meddelat att efterbehandlingen
är avslutad och godkänd samt huvudmannen redovisat slutlig kostnad.
Om inte efterbehandlingsåtgärder har påbörjats inom fem år från det att beslutet har
vunnit laga kraft upphör beslutet att gälla.
Se överväganden under avsnittet Bedömning.
Lagstöd
26 kap 9 § miljöbalken (rätt att förelägga), 10 kap 1, 2, 4 §§ miljöbalken (tillämpas på
förorenad mark, verksamhetsutövarens ansvar, utföra eller bekosta i skälig
omfattning) enligt dess lydelse före den 1 augusti 2007.
Information
Enhet miljö- och hälsoskydd inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland,
bedriver tillsyn enligt miljöbalken på uppdrag av Miljö- och byggnämnden.
Dina personuppgifter kan behöva lagras hos Region Gotland som ett led i vår
myndighetsutövning, (Dataskyddsförordningen artikel 6 punkt e). För att få veta
mer om hur Region Gotland behandlar personuppgifter se
http://www.gotland.se/personuppgifter där det även finns anvisningar om hur
du kan ta del av dina personuppgifter.

Sammanfattning

Inom aktuellt område har det sedan 1960 bedrivits huvudsakligen mottagning och
bearbetning av skrot. En detaljerad beskrivning av de olika verksamheterna som
bedrivits genom åren finns i Visby Takplåten – ansvarsutredning, 2001-10-05, samt
Ansvarsutredning inför åtgärder, 2018-08-30.
Området
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Området, som kallas för Takplåtenområdet, omfattar de nuvarande fastigheterna
Visby Takplåten 2 och 5 samt delar av Visby Takplåten 1 och Visby Österby 1:4.
Takplåtenområdet är beläget inom Österby industriområde i östra delen av Visby. I
området, som är detaljplanelagt för industri sedan 1991, finns småindustri men också
bostäder i direkt anslutning till verksamheten. För att underlätta fördelning av
ansvaret mellan olika verksamhetsutövare som har varit verksamma under olika
tidsperioder och platser har området i ansvarsutredning delats in i olika delområden
(1-6).

Aktuellt område (bilder från ansvarsutredning)

Föroreningssituationen
Markföroreningar bestående av höga halter av metaller och petroleumämnen
konstaterades vid markundersökning enligt Mifo fas 2 under 2001. Mycket höga
halter av framförallt bly konstaterades t ex vid område för skrotupplag och
traktorskrot (delområde 3) och höga halter av alifater och aromater vid område för
fatpress, bilpress och traktorskot (delområde 1- 3). Fördjupad undersökning
rapporterad i december 2001 verifierade tidigare undersökning, bedömde
föroreningarnas omfattning (yta och djup) samt beräknade kostnader för en sanering.
Vid grundvattenprovtagning som utfördes 2004 kunde konstateras att det inte sker
någon utströmning av förorenat ytligt grundvatten.
Ytterligare markundersökningar utfördes under 2012 samt 2015 inom delar av
området (Visby Takplåten 5) av nuvarande verksamhetsutövare. Viss marksanering
har utförts av verksamhetsutövaren i samband med att nya ytor har försetts med
betong.
Riskbedömning
Länsstyrelsen bedömde efter Mifo fas 2 undersökning att området skulle klassas till
riskklass 2, stor risk. Omklassning till riskklass 1, mycket stor risk utfördes av
länsstyrelsen 2010-11-24 med motiveringen att det förorenade området inom kort
skulle hamna i inre (primärt) vattenskyddsområde för Visby (reviderat
vattenskyddsområde för Visby fastställdes slutligen 2017-05-11).
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Av länsstyrelsens motivering till riskklass framgår att det finns mycket höga halter av
farliga ämnen samt stor spridningsrisk genom det översta jordlagret (sand). Spridning
till underliggande grundvatten i kalksten är inte påvisad. Inom kort kommer området
att ligga på inre vattenskyddsområde. Känslighet bedöms vara stor för mark
(anställda vistas där dagligen, samt vattenskyddsområde) och skyddsvärdet måttligt.
Åtgärder, åtgärdsmål och kostnader
Av fördjupad undersökning från 2001 framgår att åtgärd kan utföras genom
schaktsanering. Åtgärdens omfattning har bedömts utifrån dåvarande riktvärdet för
mindre känslig markanvändning (MKM) med grundvattenskydd. Förorenad yta
bedömdes vara ca 3300 m2 med en jordvolym på ca 1475 m3. Kostnaden för
åtgärderna beräknades till 1,45 – 3,72 Mkr.
För att få en mer aktuell bedömning av kostnad för en schaktsanering begärde
tillsynsmyndigheten under 2018 en uppdaterad bedömning av AB Pentacon. Som
underlag för beräkningar erhöll konsulten rapport från fördjupad undersökning från
2001. Sammanlagd kostnad för efterbehandlingsåtgärderna beräknades under april
2018 till 3 282 776 eller 3 516 808 kr beroende på vald metod. AB Pentacon har
beräknat att 2000 m3 (3200 ton) massor kan behöva åtgärdas (se vidare i
Kostnadsbedömning av åtgärd inom förorenat område 2018-04-18).
Ansvar
Länsstyrelsen utförde under 2001 en ansvarsutredning där det framgår hur
fastigheterna i området har förändrats genom åren, vilka fastighetsägarna har varit
och vilka verksamhetsutövare som har varit verksamma under olika tidsperioder
inom olika delområden. Länsstyrelsen bedömde att krav på efterbehandling kunde
ställas på sammanlagt fyra olika verksamhetsutövare samt tre
fastighetsägare/tomträttsinnehavare. Vidare bedömdes vilka verksamhetsutövare
som är ansvariga på varje definierat delområde.
En uppdaterad ansvarsutredning, inför åtgärd, utfördes av Enhet miljö- och
hälsoskydd inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland, under 2018. Här
konstateras att samma bedömning görs beträffande vilka verksamhetsutövare som är
ansvariga för att åtgärda markföroreningar inom Takplåtenområdet. En annan
bedömning görs dock vad gäller ansvar hos fastighetsägare/tomträttsinnehavare.
Enbart ny tomträttsinnehavare för Visby Takplåten 2 (förvärv efter 1999) bedöms ha
ett delansvar för den förorening som finns på denna fastighet.
Ansvarsfördelning mellan de aktuella verksamheterna och tomträttsinnehavaren har
tagits fram i den uppdaterade ansvarsutredningen genom att bedöma skälighet och
ansvar för respektive verksamhet i de olika delområdena. Eftersom sanering av
området bör ske i ett sammanhang har därefter en proportionerlig fördelning av
ansvaret i sin helhet gjorts i förhållande till omfattning av sanering som behövs per
delområde (se sid 17). Slutsatsen har blivit att berörda är ansvariga för sanering av
Takplåtenområdet i följande omfattning (även beräknad kostnad från 2018 redovisas,
se sid 18)):
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Volym Procent Beräknad kostnad,
kr

Ansvarig

861

45 %

1 575 000

435

20 %

700 000

Tomträttsinnehavare

165

10 %

350 000

Staten

529

25 %

875 000

Totalt

1990

100 %

3 500 000*

Summering per ansvarig inklusive beräknad kostnadsfördelning. Avrundning har skett till jämna 5-tal vid
procentfördelning. *Enligt kostnadsförslag med löpande miljökontroller.

Eftersom två av tidigare verksamhetsutövare har gått i konkurs samt eftersom viss
jämkning har skett av skälighet behöver staten finansiera del av sanering (se vidare i
Ansvarsutredning inför åtgärder, 2018-08-30).
har i ansvarsutredningen bedömts ha störst andel ansvar (45 %) då
verksamheten har bedrivits under en lång tidsperiod samt på en stor del av
Takplåtenområdet. Jämkning har skett för viss del av tidsperioden (60-tal, jämkning
50% enligt rättspraxis).
har en mindre del av ansvaret
eftersom verksamheten har bedrivits på en mindre del av området (Visby Takplåten
5) och under en något kortare tidsperiod. Tomträttsinnehavaren har minst andel
eftersom ansvar enbart gäller markförorening på Visby Takplåten 2 som ej kan
bekostas av de företag som varit verksamma där eftersom dessa har gått i konkurs
Ärendets handläggning
Länsstyrelsen genomförde en Mifo fas 1 inventering av området år 2000. Riskklass 1
fastställdes. Under 2001 utfördes först en översiktlig mark undersökning (Mifo fas 2)
samt därefter även en fördjupad undersökning där förorening avgränsades och
kostnadsberäknades. Riskklass ändrades till riskklass 2. Även en ansvarsutredning
utfördes under 2001, dock innan den fördjupade undersökningen var klar. Under
2004 utfördes undersökning av grundvatten.
Dåvarande miljö- och hälsoskyddsnämnden begärde under 2004 att Länsstyrelsen
skulle initiera ett miljöriskområde för Takplåtenområdet där inskränkningar och
specifika krav skulle anges. Länsstyrelsen beslutade under 2006 att det inte var
möjligt att införa miljöriskområde.
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Under 2010 klassade länsstyrelsen om Takplåtenområdet till riskklass 1, mycket stor
risk, med motiveringen att det förorenade området inom kort skulle hamna i inre
(primärt) vattenskyddsområde för Visby. Visby vattenskyddsområde reviderades
slutligt i maj 2017. Länsstyrelsen meddelade under 2016 att de inte längre hade
möjlighet att uppdatera ansvarsutredning.
Enhet miljö- och hälsoskydd inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland,
uppdaterade ansvarsutredningen under 2018. Efter samråd med länsstyrelsen gjordes
en mindre justering/förtydligande av ansvarsutredningen i augusti 2018.
Naturvårdsverket meddelade i februari 2019 att de instämmer i gjorda bedömningar
av ansvaret. Den uppdaterade ansvarsutredningen skickades ut för kännedom till
berörda verksamheter samt tomträttsinnehavare under februari 2019.
har i juni 2019 meddelat att de granskat ansvarsutredningen samt att
de anser att den är välgjord och rimlig.
menar dock att ansvar för
delområde 3 bör justeras så att
ansvarar för 30 % och
för 40 % (nu
för 30 % och
40 %). Detta motiveras
med att
har tilldelats ett större ansvar än vad strikt fördelning utifrån
tidsaspekten skulle ge trots att bolaget bedrivit sin verksamhet i enlighet med
dåtidens krav.
Bedömning

Genom de markundersökningar som har gjorts inom Takplåtenområdet har det
kunnat konstateras att marken är förorenad med höga halter av främst bly och
petroleumämnen. Kapitel 10 i miljöbalken är således tillämplig.
Behov av åtgärd (kap 10, § 1 lydelse före 2007-08-01, miljöbalken)
Mot bakgrund av bland annat föroreningarnas farlighet, fastighetens placering inom
primärt vattenskyddsområde samt närhet till bostäder, hög känslighet för
grundvatten, anställda med flera som kan exponeras, anser
Samhällsbyggnadsförvaltningen att det är angeläget att fastigheten saneras.
Länsstyrelsens bedömning att det förorenade området hör till riskklass 1, mycket stor
risk, delas. Takplåtenområdet finns med på Länsstyrelsens prioriteringslista över
förorenade område i Gotlands län.
Ansvar och ansvaret omfattning (kap 10, § 2, 4 lydelse före 2007-08-01, miljöbalken)
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föroreningarna inom Takplåtenområdet
har orsakats av den skrothantering som har bedrivits där under många år av olika
verksamhetsutövare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i de bedömningar av ansvaret och
ansvarets omfattning som har gjorts i Ansvarsutredning inför åtgärder, 2018-08-30.
lämnade synpunkt angående justerat ansvar för delområde 3 delas inte.
Även om
följt dåvarande krav är det mer troligt att det varit ökad risk
för att föroreningar spritts till mark under de tidiga verksamhetsåren såsom har
angetts i ansvarsutredningen (se motivering sid 15 i ansvarsutredningen).
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ansvar härrör från verksamhet som har bedrivits på Visby
Takplåten 5 (delområde 3, 4, 6).
Sammanfattningsvis bedöms det vara rimligt att
ansvarar för
20 % av behövliga efterbehandlingsåtgärder inom Takplåtenområdet. Eftersom flera
verksamhetsutövare och en tomträttsinnehavare delar på ansvar och staten övertagit
visst ansvar är det lämpligt att ansvar uppfylls genom att
bekostar sin del av efterbehandlingsåtgärderna.
Åtgärder, åtgärdsmål och kostnader
Åtgärd enligt konsultförslag, genom schaktsanering, bedöms vara den lämpligaste,
bäst beprövade och kostnadseffektiva åtgärdsformen för föroreningarna inom
Takplåtenområdet.
Föreslagna åtgärdsmål som motsvarar dåvarande riktvärden för MKM med
grundvattenskydd är lämpliga inom området eftersom det är ett detaljplanelagt
industriområde men även ligger inom vattenskyddsområde. Åtgärdsmål kan tas fram
i kommande anmälan genom att beräkna platsspecifika riktvärden utifrån MKM där
särskild hänsyn tas till grundvattenskydd.
Kostnadsberäkning av efterbehandlingsåtgärd har utförts 2018 och konsulten har
tagit höjd för att förorenade massor som behöver omhändertas vid den faktiska
åtgärden ofta är högre än beräkningar efter undersökningar. Beräknad kostnad
bedöms, så långt det är möjligt, återge den faktiska kostnaden för efterbehandlingen.
Eftersom det ändock är svårt att mer exakt ange kostnaden i förväg samt att det inte
är känt hur snart åtgärden kan utföras är det inte möjligt att ange maximal kostnad i
föreläggande för respektive ansvarig.
Till angivna beräknade kostnader för efterbehandlingsåtgärd tillkommer även
tillsynsmyndighetens kostnader för tillsynen. Tillsyn omfattar framtagande av
ansvarsutredning, inkl. kostnad för kostnadsberäkning av efterbehandling (se
miljödomstolens dom M 1099-06), framtagande av förelägganden samt kommande
handläggning av saneringsanmälan med mera. Dessa tillsynsavgifter kommer att
fördelas på samma sätt som anges i ansvarsutredning om de inte uppkommer direkt
för viss ansvarig.
Tidplan
För att efterbehandling ska kunna genomföras kommer Miljö- och byggnämnden
begära att Region Gotland, Tekniska nämnden, tar på sig huvudmannaskap för
efterbehandlingsåtgärderna. Huvudmannen ansöker därefter om bidrag hos
Naturvårdsverket för 25 % av beräknad saneringskostnad. Enbart en kommunal eller
statlig huvudman kan ansöka om bidrag hos Naturvårdsverket.
Det är även huvudmannens ansvar att anmäla saneringsåtgärd, avvakta beslut,
upphandla och se till att utföra efterbehandling. I vilken ordning ersättning för
efterbehandling ska erläggas från respektive ansvarig får överenskommas mellan
parterna.
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Eftersom så många moment ingår som är beroende av olika parter är det svårt att i
nuläget bedöma en tidplan för utförandet av efterbehandlingen. Det får antas att det
kan ta några år innan efterbehandlingen är genomförd. I det fall det dröjer innan
åtgärd kan utföras har en tidbegräsning angetts för beslut bl a eftersom
ansvarsfördelning kan förändras med tiden.
Kommunicering
Förslag till beslut, daterat 2019-08-20, har kommunicerats med
. Kommunicering har även skett med
gällande samma
förorenade område (MBNV-2019-6458).
har 2019-09-10 inkommit med ett yttrande som även berör
I yttrandet framhåller bolaget såsom tidigare att
ansvar i delområde 3 ska vara mindre. Detta görs med stöd av att
ska ha
bedrivit sin verksamhet i enlighet med dåtidens krav och utan misstanke om
tillståndsöverträdelse, medans
verksamhet under senare år varit
föremål för flertal åtalsanmälningar gällande aktiviteter som typiskt sett kan medföra
att mark förorenas. I skälighetsbedömning är följsamhet av dåtidens krav en viktig
faktor.
menar att utförd fördelning av ansvaret mellan
och
Visby Återvinning strider mot miljöbalken. Skäligt ansvar för
är 30% för
delområde 3. För den totala fördelningen av ansvar innebär det att
ansvar ska bestämmas till 40% i stället för 45%.
har 2019-09-12 fått ta del av
yttrande.
inkom därefter 2019-09-17 med ett yttrande.
anger att
de delar de ställningstagande som framkommer i de båda ansvarsutredningarna och
som anger att risk för förorening är mindre från ett bolag som bedrivit verksamhet
under en kortare tid och på en mindre del av fastighet. Vidare har
bedrivit en verksamhet som har mottagit, sorterat och bearbetat större mängder
avfall.
anger också att de har asfalterat ca 25000 m2, gjort
markundersökningar och redan utfört viss marksanering.
menar vidare att
har bedrivit sin verksamhet delvis
under tid då ingen miljölagstiftning fanns (före 1969 ingen reglering) och en stor del
av tiden då mindre strikta miljökrav fanns (före 1999). Miljöföroreningar kan ha
förekommit i området även om inte officiella åtalsanmälningar finns. Vid ökad
kontroll från tillsynsmyndigheter ökar möjligheter att felaktigheter framkommer.
har vidtagit åtgärder då felaktigheter har uppdagats.
menar att det är allmänt känt att hantering av skrot/avfall historiskt sett
inte hållit samma höga nivå och medvetandehet som finns enligt dagens strikta
lagstiftning.
anser därför att
inte ska få ett mindre
ansvar.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning:
Av Länsstyrelsens ansvarsutredning daterad 2001-10-05 framgår att inga beslut eller
skrivelser finns från skrotverksamhet som bedrevs mellan 1960-1973. I meddelande
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från Länsstyrelsen från 1975 framgår att ingen utbränning av fordon skulle ske och
att oljeutsläpp ska saneras. Råd meddelades även om att skrot skulle hanteras på täta
betongytor med utlopp till oljeavskiljare. Länsstyrelsen anger vidare att
skrotverksamheten verkar ha fortgått under alla år utan någon större hårdgöring av
ytor.
Under de tidiga verksamhetsåren saknas dokumenterad tillsyn av skrotverksamheten.
Tillsyn under 70-talet visar på att verksamhet har bedrivits så att förorening av mark
kan ha skett. Den tidiga tillsynen tyder även på att verksamhetsutövaren då inte heller
utförde åtgärder för att minska risk för markförorening. Det finns således skäl att
anta att markförorening kan ha varit betydande under de tidiga verksamhetsåren. Viss
fortsatt tillförsel av ytterligare föroreningar till mark kan ha skett under
verksamhetstid, där t ex händelser med eldning av avfall har
uppmärksammats och åtalsanmälts av tillsynsmyndigheten.
har
dock även, som har nämnts, utfört åtgärder för att minska risk för vidare spridning
genom att hårdgöra en större del av verksamhetsytan med betong. All sortering av
avfall sker numera på hårdgjord yta. Detta har vägts in vid gjord bedömning av
fördelning av ansvar för delområde 3 i Ansvarsutredning inför åtgärder.
Sammanfattningsvis kvarstår att Samhällsbyggnadsförvaltningen delar de
bedömningar av ansvaret och ansvarets omfattning som har gjorts i
Ansvarsutredning inför åtgärder, 2018-08-30. Detta innebär för delområde 3 en
något förskjuten fördelning av föroreningsförekomsten mot de tidiga
verksamhetsåren (jämfört med en jämn fördelning under verksamhetstid).
Avgifter
Avgift kommer att debiteras för del av framtagande och kommunicering av
ansvarsutredning samt för handläggning av detta ärende, enligt av regionfullmäktige
fastställd taxa. Fakturering sker i separat utskick.
Total tidsåtgång för framtagande och kommunicering av ansvarsutredning under
perioden 2018-2019 har varit 55 tim varav Ni kommer att debiteras för 11 tim (55 x
0,20) vilket blir 10201 kr. Kostnad för framtagande av kostnadsberäkning av konsult
under 2018 har varit 17500 kr (inkl moms). Ni kommer att debiteras för 20% av
denna kostnad, d v s 3500 kr. Utöver detta kommer ni att debiteras för
handläggningstid för framtagande av detta föreläggande fram till beslut.
Kommande handläggningstid för saneringsanmälan m m kommer att debiteras
huvudman som därefter debiterar resp. ansvarig tillsammans med kostnader för
åtgärder.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Claudia Maretic Castillo, miljöskyddsinspektör. Miljö- och
byggnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
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Miljö och byggnämnden förelägger
att
bekosta 20 % av kostnaderna för efterbehandlingsåtgärder i förorenat område inom
fastigheterna Visby Takplåten 1, 2, 5 samt del av Visby Österby 1:4. Avsett område,
saneringsmål och åtgärdsbehov framgår närmare under avsnittet Bakgrund.
Slutligt belopp ska betalas in till utsedd huvudman för efterbehandlingen senast en
månad efter det att Miljö och byggnämnden har meddelat att efterbehandlingen är
avslutad och godkänd samt huvudmannen redovisat slutlig kostnad.
Om inte efterbehandlingsåtgärder har påbörjats inom fem år från det att beslutet har
vunnit laga kraft upphör beslutet att gälla.
Se överväganden under avsnittet Bedömning.
Lagstöd
26 kap 9 § miljöbalken (rätt att förelägga), 10 kap 1, 2, 4 §§ miljöbalken (tillämpas på
förorenad mark, verksamhetsutövarens ansvar, utföra eller bekosta i skälig
omfattning) enligt dess lydelse före den 1 augusti 2007.
Information
Enhet miljö- och hälsoskydd inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland,
bedriver tillsyn enligt miljöbalken på uppdrag av Miljö- och byggnämnden.
Dina personuppgifter kan behöva lagras hos Region Gotland som ett led i vår
myndighetsutövning, (Dataskyddsförordningen artikel 6 punkt e). För att få veta mer
om hur Region Gotland behandlar personuppgifter se
http://www.gotland.se/personuppgifter där det även finns anvisningar om hur du
kan ta del av dina personuppgifter.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Datum
Visby Takplåten – ansvarsutredning
2001-10-05
Ansvarsutredning inför åtgärder
2018-08-30
Kostnadsbedömning av åtgärd inom förorenat område 2018-04-18
Stena Metalls yttrande
2019-09-10
Visby Återvinning AB:s yttrande
2019-09-17
Skickas till
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MBN § 246

Föreläggande om att bekosta
efterbehandlingsåtgärd i förorenat område Visby Takplåten 2, 5 samt del av Visby
Takplåten 1 och Visby Österby 1:4
Tomträttsinnehavare

MBN 2019/9168

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö och byggnämnden förelägger
och
,
personnummer
och
, att bekosta 10 % av
kostnaderna för efterbehandlingsåtgärder i förorenat område inom fastigheterna
Visby Takplåten 1, 2, 5 samt del av Visby Österby 1:4. Avsett område,
saneringsmål och åtgärdsbehov framgår närmare under avsnittet Bakgrund.
Slutligt belopp ska betalas in till utsedd huvudman för efterbehandlingen senast en
månad efter det att Miljö och byggnämnden har meddelat att efterbehandlingen
är avslutad och godkänd samt huvudmannen redovisat slutlig kostnad.
Om inte efterbehandlingsåtgärder har påbörjats inom fem år från det att beslutet har
vunnit laga kraft upphör beslutet att gälla.
Se överväganden under avsnittet Bedömning.
Lagstöd
26 kap 9 § miljöbalken (rätt att förelägga), 10 kap 1, 3, 4 §§ miljöbalken (tillämpas på
förorenad mark, fastighetsförvärvares ansvar, utföra eller bekosta i skälig
omfattning) enligt dess lydelse före den 1 augusti 2007.
Information
Enhet miljö- och hälsoskydd inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland,
bedriver tillsyn enligt miljöbalken på uppdrag av Miljö- och byggnämnden.
Dina personuppgifter kan behöva lagras hos Region Gotland som ett led i vår
myndighetsutövning, (Dataskyddsförordningen artikel 6 punkt e). För att få veta
mer om hur Region Gotland behandlar personuppgifter se
http://www.gotland.se/personuppgifter där det även finns anvisningar om hur
du kan ta del av dina personuppgifter.

Sammanfattning

Inom aktuellt område har det sedan 1960 bedrivits huvudsakligen mottagning och
bearbetning av skrot. En detaljerad beskrivning av de olika verksamheterna som
bedrivits genom åren finns i Visby Takplåten – ansvarsutredning, 2001-10-05, samt
Ansvarsutredning inför åtgärder, 2018-08-30.
Området
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Området, som kallas för Takplåtenområdet, omfattar de nuvarande fastigheterna
Visby Takplåten 2 och 5 samt delar av Visby Takplåten 1 och Visby Österby 1:4.
Takplåtenområdet är beläget inom Österby industriområde i östra delen av Visby. I
området, som är detaljplanelagt för industri sedan 1991, finns småindustri men också
bostäder i direkt anslutning till verksamheten. För att underlätta fördelning av
ansvaret mellan olika verksamhetsutövare som har varit verksamma under olika
tidsperioder och platser har området i ansvarsutredning delats in i olika delområden
(1-6).

Aktuellt område (bilder från ansvarsutredning)

Föroreningssituationen
Markföroreningar bestående av höga halter av metaller och petroleumämnen
konstaterades vid markundersökning enligt Mifo fas 2 under 2001. Mycket höga
halter av framförallt bly konstaterades t ex vid område för skrotupplag och
traktorskrot (delområde 3) och höga halter av alifater och aromater vid område för
fatpress, bilpress och traktorskot (delområde 1- 3). Fördjupad undersökning
rapporterad i december 2001 verifierade tidigare undersökning, bedömde
föroreningarnas omfattning (yta och djup) samt beräknade kostnader för en sanering.
Vid grundvattenprovtagning som utfördes 2004 kunde konstateras att det inte sker
någon utströmning av förorenat ytligt grundvatten.
Ytterligare markundersökningar utfördes under 2012 samt 2015 inom delar av
området (Visby Takplåten 5) av nuvarande verksamhetsutövare. Viss marksanering
har utförts av verksamhetsutövaren i samband med att nya ytor har försetts med
betong.
Riskbedömning
Länsstyrelsen bedömde efter Mifo fas 2 undersökning att området skulle klassas till
riskklass 2, stor risk. Omklassning till riskklass 1, mycket stor risk utfördes av
länsstyrelsen 2010-11-24 med motiveringen att det förorenade området inom kort
skulle hamna i inre (primärt) vattenskyddsområde för Visby (reviderat
vattenskyddsområde för Visby fastställdes slutligen 2017-05-11).
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Av Länsstyrelsens motivering till riskklass framgår att det finns mycket höga halter av
farliga ämnen samt stor spridningsrisk genom det översta jordlagret (sand). Spridning
till underliggande grundvatten i kalksten är inte påvisad. Inom kort kommer området
att ligga på inre vattenskyddsområde. Känslighet bedöms vara stor för mark
(anställda vistas där dagligen, samt vattenskyddsområde) och skyddsvärdet måttligt.
Åtgärder, åtgärdsmål och kostnader
Av fördjupad undersökning från 2001 framgår att åtgärd kan utföras genom
schaktsanering. Åtgärdens omfattning har bedömts utifrån dåvarande riktvärdet för
mindre känslig markanvändning (MKM) med grundvattenskydd. Förorenad yta
bedömdes vara ca 3300 m2 med en jordvolym på ca 1475 m3. Kostnaden för
åtgärderna beräknades till 1,45 – 3,72 Mkr.
För att få en mer aktuell bedömning av kostnad för en schaktsanering begärde
tillsynsmyndigheten under 2018 en uppdaterad bedömning av AB Pentacon. Som
underlag för beräkningar erhöll konsulten rapport från fördjupad undersökning från
2001. Sammanlagd kostnad för efterbehandlingsåtgärderna beräknades under april
2018 till 3 282 776 eller 3 516 808 kr beroende på vald metod. AB Pentacon har
beräknat att 2000 m3 (3200 ton) massor kan behöva åtgärdas (se vidare i
Kostnadsbedömning av åtgärd inom förorenat område 2018-04-18).
Ansvar
Länsstyrelsen utförde under 2001 en ansvarsutredning där det framgår hur
fastigheterna i området har förändrats genom åren, vilka fastighetsägarna har varit
och vilka verksamhetsutövare som har varit verksamma under olika tidsperioder
inom olika delområden. Länsstyrelsen bedömde att krav på efterbehandling kunde
ställas på sammanlagt fyra olika verksamhetsutövare samt tre
fastighetsägare/tomträttsinnehavare. Vidare bedömdes vilka verksamhetsutövare
som är ansvariga på varje definierat delområde.
En uppdaterad ansvarsutredning, inför åtgärd, utfördes av Enhet miljö- och
hälsoskydd inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland, under 2018. Här
konstateras att samma bedömning görs beträffande vilka verksamhetsutövare som är
ansvariga för att åtgärda markföroreningar inom Takplåtenområdet. En annan
bedömning görs dock vad gäller ansvar hos fastighetsägare/tomträttsinnehavare.
Enbart ny tomträttsinnehavare för
(förvärv efter 1999) bedöms ha
ett delansvar för den förorening som finns på denna fastighet.
Ansvarsfördelning mellan de aktuella verksamheterna och tomträttsinnehavaren har
tagits fram i den uppdaterade ansvarsutredningen genom att bedöma skälighet och
ansvar för respektive verksamhet i de olika delområdena. Eftersom sanering av
området bör ske i ett sammanhang har därefter en proportionerlig fördelning av
ansvaret i sin helhet gjorts i förhållande till omfattning av sanering som behövs per
delområde (se sid 17 ). Slutsatsen har blivit att berörda är ansvariga för sanering av
Takplåtenområdet i följande omfattning (även beräknad kostnad från 2018 redovisas,
se sid 18):
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Volym Procent Beräknad kostnad,
kr

Ansvarig

861

45 %

1 575 000

435

20 %

700 000

Tomträttsinnehavare

165

10 %

350 000

Staten

529

25 %

875 000

Totalt

1990

100 %

3 500 000*

Summering per ansvarig inklusive beräknad kostnadsfördelning. Avrundning har skett till jämna 5-tal vid
procentfördelning. *Enligt kostnadsförslag med löpande miljökontroller.

Eftersom två av tidigare verksamhetsutövare har gått i konkurs samt eftersom viss
jämkning har skett av skälighet behöver staten finansiera del av sanering (se vidare i
Ansvarsutredning inför åtgärder, 2018-08-30).
har i ansvarsutredningen bedömts ha störst andel ansvar (45%) då
verksamheten har bedrivits under en lång tidsperiod samt på en stor del av
Takplåtenområdet. Jämkning har skett för viss del av tidsperioden (60-tal, jämkning
50% enligt rättspraxis).
har en mindre del av ansvaret
eftersom verksamheten har bedrivits på en mindre del av området och under en
något kortare tidsperiod. Tomträttsinnehavaren har minst andel eftersom ansvar
enbart gäller markförorening på Visby Takplåten 2 som ej kan bekostas av de företag
som varit verksamma där eftersom dessa har gått i konkurs
I ansvarsutredningen har 50% ansvar för markföroreningar i delområde 2 samt 100%
ansvar av föroreningar i delområde 5 (i delområde 5 har dock inga föroreningar
upptäckts som har behov av sanering) tilldelats tomträttsinnehavare. Detta ger ett
sammanvägt ansvar på 10% av åtgärdsbehovet i Takplåtenområdet för
tomträttsinnehavaren.
Ärendets handläggning
Länsstyrelsen genomförde en Mifo fas 1 inventering av området år 2000. Riskklass 1
fastställdes. Under 2001 utfördes först en översiktlig mark undersökning (Mifo fas 2)
samt därefter även en fördjupad undersökning där förorening avgränsades och
kostnadsberäknades. Riskklass ändrades till riskklass 2. Även en ansvarsutredning
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utfördes under 2001, dock innan den fördjupade undersökningen var klar. Under
2004 utfördes undersökning av grundvatten.
Dåvarande miljö- och hälsoskyddsnämnden begärde under 2004 att Länsstyrelsen
skulle initiera ett miljöriskområde för Takplåtenområdet där inskränkningar och
specifika krav skulle anges. Länsstyrelsen beslutade under 2006 att det inte var
möjligt att införa miljöriskområde.
Under 2010 klassade länsstyrelsen om Takplåtenområdet till riskklass 1, mycket stor
risk, med motiveringen att det förorenade området inom kort skulle hamna i inre
(primärt) vattenskyddsområde för Visby. Visby vattenskyddsområde reviderades
slutligt i maj 2017. Länsstyrelsen meddelade under 2016 att de inte längre hade
möjlighet att uppdatera ansvarsutredning.
Enhet miljö- och hälsoskydd inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland,
uppdaterade ansvarsutredningen under 2018. Efter samråd med länsstyrelsen gjordes
en mindre justering/förtydligande av ansvarsutredningen i augusti 2018.
Naturvårdsverket meddelade i februari 2019 att de instämmer i gjorda bedömningar
av ansvaret. Den uppdaterade ansvarsutredningen skickades ut för kännedom till
berörda verksamheter samt tomträttsinnehavare under februari 2019.
Bedömning

Genom de markundersökningar som har gjorts inom Takplåtenområdet har det
kunnat konstateras att marken är förorenad med höga halter av främst bly och
petroleumämnen. Kapitel 10 i miljöbalken är således tillämplig.
Behov av åtgärd (kap 10, § 1 lydelse före 2007-08-01, miljöbalken)
Mot bakgrund av bland annat föroreningarnas farlighet, fastighetens placering inom
primärt vattenskyddsområde samt närhet till bostäder, hög känslighet för
grundvatten, anställda med flera som kan exponeras, anser
Samhällsbyggnadsförvaltningen att det är angeläget att fastigheten saneras.
Länsstyrelsens bedömning att det förorenade området hör till riskklass 1, mycket stor
risk, delas. Takplåtenområdet finns med på Länsstyrelsens prioriteringslista över
förorenade område i Gotlands län.
Ansvar och ansvaret omfattning (kap 10, § 2, 4 lydelse före 2007-08-01, miljöbalken)
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föroreningarna inom Takplåtenområdet
har orsakats av den skrothantering som har bedrivits där under många år av olika
verksamhetsutövare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i de bedömningar av ansvaret och
ansvarets omfattning som har gjorts i Ansvarsutredning inför åtgärder, 2018-08-30. I
ansvarsutredningen har ansvar hos fastighetsförvärvare (såsom köp av tomträtt)
tydliggjorts (se sid 12). Notera att tomträttsinnehavares ansvar enbart omfattar
markförorening på den förvärvda fastigheten Visby Takplåten 2 och som ej kan
bekostas av de företag som varit verksamma där eftersom dessa har gått i konkurs.
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Sammanfattningsvis bedöms det vara rimligt att
och
ansvarar för 10 % av behövliga efterbehandlingsåtgärder inom
Takplåtenområdet. Eftersom flera verksamhetsutövare och en tomträttsinnehavare
delar på ansvar och staten övertagit visst ansvar är det lämpligt att ansvar uppfylls
genom att
och
bekostar sin del av
efterbehandlingsåtgärderna.
Åtgärder, åtgärdsmål och kostnader
Åtgärd enligt konsultförslag, genom schaktsanering, bedöms vara den lämpligaste,
bäst beprövade och kostnadseffektiva åtgärdsformen för föroreningarna inom
Takplåtenområdet.
Föreslagna åtgärdsmål som motsvarar dåvarande riktvärden för MKM med
grundvattenskydd är lämpliga inom området eftersom det är ett detaljplanelagt
industriområde men även ligger inom vattenskyddsområde. Åtgärdsmål kan tas fram
i kommande anmälan genom att beräkna platsspecifika riktvärden utifrån MKM där
särskild hänsyn tas till grundvattenskydd.
Kostnadsberäkning av efterbehandlingsåtgärd har utförts 2018 och konsulten har
tagit höjd för att förorenade massor som behöver omhändertas vid den faktiska
åtgärden ofta är högre än beräkningar efter undersökningar. Beräknad kostnad
bedöms, så långt det är möjligt, återge den faktiska kostnaden för efterbehandlingen.
Eftersom det ändock är svårt att mer exakt ange kostnaden i förväg samt att det inte
är känt hur snart åtgärden kan utföras är det inte möjligt att ange maximal kostnad i
föreläggande för respektive ansvarig.
Till angivna beräknade kostnader för efterbehandlingsåtgärd tillkommer även
tillsynsmyndighetens kostnader för tillsynen. Tillsyn omfattar framtagande av
ansvarsutredning, inkl. kostnad för kostnadsberäkning av efterbehandling (se
miljödomstolens dom M 1099-06), framtagande av förelägganden samt kommande
handläggning av saneringsanmälan med mera. Dessa tillsynsavgifter kommer att
fördelas på samma sätt som anges i ansvarsutredning om de inte uppkommer direkt
för viss ansvarig.
Tidplan
För att efterbehandling ska kunna genomföras kommer
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslå Miljö- och byggnämnden att begära att
Region Gotland, Tekniska nämnden, tar på sig huvudmannaskap för
efterbehandlingsåtgärderna. Huvudmannen ansöker därefter om bidrag hos
Naturvårdsverket för 25 % av beräknad saneringskostnad. Enbart en kommunal eller
statlig huvudman kan ansöka om bidrag hos Naturvårdsverket.
Det är även huvudmannens ansvar att anmäla saneringsåtgärd, avvakta beslut,
upphandla och se till att utföra efterbehandling. I vilken ordning ersättning för
efterbehandling ska erläggas från respektive ansvarig får överenskommas mellan
parterna.
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Eftersom så många moment ingår som är beroende av olika parter är det svårt att i
nuläget bedöma en tidplan för utförandet av efterbehandlingen. Det får antas att det
kan ta några år innan efterbehandlingen är genomförd. I det fall det dröjer innan
åtgärd kan utföras har en tidbegräsning angetts för beslut bl a eftersom
ansvarsfördelning kan förändras med tiden.
Kommunicering
Förslag till beslut, daterat 2019-08-20, har kommunicerats med
. Inget yttrande har inkommit.
Avgifter
Avgift kommer att debiteras för del av framtagande och kommunicering av
ansvarsutredning samt för handläggning av detta ärende, enligt av regionfullmäktige
fastställd taxa. Fakturering sker i separat utskick.
Total tidsåtgång för framtagande och kommunicering av ansvarsutredning under
perioden 2018-2019 har varit 55 timmar varav Ni kommer att debiteras för 5,5
timmar (55 x 0,10) vilket blir 5100 kr. Kostnad för framtagande av
kostnadsberäkning av konsult under 2018 har varit 17500 kr (inkl moms). Ni
kommer att debiteras för 10% av denna kostnad, d v s 1750 kr. Utöver detta kommer
ni att debiteras för handläggningstid för framtagande av detta föreläggande fram till
beslut.
Kommande handläggningstid för saneringsanmälan med mera kommer att debiteras
huvudman som därefter debiterar resp. ansvarig tillsammans med kostnader för
åtgärder.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Claudia Maretic Castillo, miljöskyddsinspektör. Miljö- och
byggnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö och byggnämnden förelägger
,
personnummer
, att bekosta 10 % av kostnaderna
för efterbehandlingsåtgärder i förorenat område inom fastigheterna Visby Takplåten
1, 2, 5 samt del av Visby Österby 1:4. Avsett område, saneringsmål och åtgärdsbehov
framgår närmare under avsnittet Bakgrund.
Slutligt belopp ska betalas in till utsedd huvudman för efterbehandlingen senast en
månad efter det att Miljö och byggnämnden har meddelat att efterbehandlingen är
avslutad och godkänd samt huvudmannen redovisat slutlig kostnad.
Om inte efterbehandlingsåtgärder har påbörjats inom fem år från det att beslutet har
vunnit laga kraft upphör beslutet att gälla.
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Se överväganden under avsnittet Bedömning.
Lagstöd
26 kap 9 § miljöbalken (rätt att förelägga), 10 kap 1, 3, 4 §§ miljöbalken (tillämpas på
förorenad mark, fastighetsförvärvares ansvar, utföra eller bekosta i skälig omfattning)
enligt dess lydelse före den 1 augusti 2007.
Information
Enhet miljö- och hälsoskydd inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland,
bedriver tillsyn enligt miljöbalken på uppdrag av Miljö- och byggnämnden.
Dina personuppgifter kan behöva lagras hos Region Gotland som ett led i vår
myndighetsutövning, (Dataskyddsförordningen artikel 6 punkt e). För att få veta mer
om hur Region Gotland behandlar personuppgifter se
http://www.gotland.se/personuppgifter där det även finns anvisningar om hur du
kan ta del av dina personuppgifter.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.

Beslutsunderlag

Datum
Visby Takplåten – ansvarsutredning
2001-10-05
Ansvarsutredning inför åtgärder
2018-08-30
Kostnadsbedömning av åtgärd inom förorenat område 2018-04-18
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MBN § 247

VISBY TRASTEN 5 & 6 - Begäran om
planbesked

MBN 2019/1174

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra
detaljplan för fastigheterna Visby Trasten 5 och Visby Trasten 6 för att
möjliggöra för bostads-, kontors- och handelsändamål i enlighet med 5 kap 2 §
Plan och bygglagen (SFS 2010:900).
Positivt planbesked kan lämnas förutsatt att följande punkter beaktas i planarbetet:
Projektet förhåller sig till och tar i beaktande övergripande bebyggelseidéer som
framkommer i en kommande förstudie rörande exploatering av regionägd mark,
främst utifrån förslagets svårighet att lösa parkering på egen mark.
Skalor, höjder och volymer studeras mer ingående och anpassas utifrån siktlinjer mot
bland annat Österport, Domkyrkan och Visby ringmur. Utöver detta krävs
utredningar kring buller och luftkvalitet.
Miljö- och byggnämndens kostnader ska regleras i plankostnadsavtal med sökanden.
Ordföranden undertecknar plankostnadsavtalet.
Miljö- och byggnämnden tar inte ställning till exploateringens omfattning.
Förslag till detaljplan bedöms inte få några regionalekonomiska konsekvenser.

Avgift

Planbeskedsavgift
Totalt

15000 kronor

15000 kronor

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

Begäran om planbesked inkom 2019-03-29 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet
Plan. Förfrågan rör en samlad detaljplaneändring för två fastigheter på Östercentrum
i Visby. Syftet är att på Trasten 6 (Länsförsäkringar - LF) tillåta bostadsändamål
utöver nu gällande kontors- och handelsändamål, samt att på grannfastigheten
Trasten 5 (OK/Q8 fram till ca år 2000) ändra markanvändning från Gt –
bensinstation till förmån för bostad, kontor och handel. Trasten 5 är i regional ägo
medan Länsförsäkringar är ägare till Trasten 6.
För Trasten 5 finns ett nyligen förnyat markanvisningsavtal antaget av
Regionstyrelsen (RS §277 2018-10- 25). Den ursprungliga markanvisningen (KS §38
2010-02-25) inkluderade uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Trasten
5 i syfte att uppföra en byggnad avsedd för kontor- och handel. Det nya avtalet
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inkluderar även bostadsändamål och motiverades med att det tillgodoser det behov
av ny bostadsbebyggelse som föreligger i centrala Visby och som är i enlighet med
vad som anges i planprogrammet för Östercentrum.. Östercentrums komplexa
planeringsförutsättningar med behov av helhetssyn rörande bl.a. parkering och
hantering av närheten till riksintresse kulturmiljövård (Visby Innerstad), siktlinjer
m.m. utgör de huvudsakliga anledningarna till varför någon detaljplaneläggning
hittills ännu kommit till stånd.
För Trasten 5, som idag används främst för parkering, är nu avsikten att möjliggöra
för uppförande av en ny bostadsbyggnad i fyra till sex våningar med handel och
kontor i bottenplan samt gårdsmiljö ovan handelsplanet. På Trasten 6 avses en
påbyggnad från tre till sex våningar med bostäder och/eller ytterligare
kontor/centrumverksamhet.
Fastigheterna omfattar ca 1700 m2 vardera och är belägna i Östercentrums östra del,
vid korsningen Österväg/Norra Hansegatan jämte Max Hamburgerrestauranger
(Trasten 7).
För Trasten 5 föreligger ett behov av saneringsåtgärder i samband med exploatering,
vilket kan härledas till tidigare användning som drivmedelsstation.
Inom planområdet pågår också för närvarande bakgrundsmätning av luftföroreningar
i Visby. Mätningarna visar att miljökvalitetsnormen för partiklar överskrids.
Fastigheterna Visby Trasten 5 och Trasten 6 omfattas av Fördjupad översiktsplan
(FÖP) Hela Visby 2025 (KF 2009-12-14 § 172). Översiktsplanen syftar till att
utveckla Östercentrum som Visbys primära stadskärna & stadsstråk. Gestaltningsoch innehållsmässigt ska Östercentrum utvecklas till en naturlig, levande och
livskraftig stadskärna för hela Visbyområdet där kopplingarna till innerstaden och
Österport stärks. För att kunna uppnå detta är en utredning av en samlad
parkeringslösning en förutsättning t.ex. genom ett parkeringsdäck.
Fastigheterna omfattas också av Planprogram för Östercentrum (BN 2013-12-12 §
279). Planprogrammet är ett första steg inför detaljplanering och utgör den samlade
strategin för den framtida markanvändningen i området. Programmet, i enlighet med
FÖP:en, ska möjliggöra en utveckling av Östercentrum från handelscentrum till
stadskärna.
I FÖP:en anges kvarteret rymma bostäder, handel och kontor i tre till fem våningar.
Området bör exploateras genom tillskapande av ett sammanhängande kvarter
innehållande främst bostäder. Exploateringen ska ha en variation i byggnader,
volymer och höjder. Handel föreslås i bottenvåningar. Stråk, mötesplatser och
grönska ska utveckla området. Fokus ska vara på gång-, cykel-, och kollektivtrafik.
Parkeringsfrågan är identifierad som en mycket viktig knäckfråga för hela
centrumområdets utveckling.
Bedömning

Den inkomna planansökan bedöms i stort vara i linje med de riktlinjer och strategier
som anges för Östercentrums långsiktiga utveckling i fråga om att öka andelen
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bostäder, vilket i sin tur har positiva effekter på andra faktorer som trygghet, närvaro
och platskänsla. Förslaget redovisar dock inte hur man avser hantera ett antal viktiga
frågor knutna till områdets övergripande planeringsförutsättningar. Särskilt avses
parkeringsfrågan för den tänkta exploateringen, men även andra frågeställningar som
siktlinjer, höjder och volymer m.m. kommer behöva hanteras i ett eventuellt
planuppdrag.
Den föreslagna höjden på Trasten 6 (LF) med sex våningar ligger utanför
planprogrammets intentioner. Byggnaden upplevs redan som dominant i stadsbilden
och ligger dessutom utskjuten i förhållande till övriga byggnader längs Österväg. Det
försämrar ytterligare den fria sikten mot Österport. Skalan på bebyggelsen längs
Österväg är avgörande för upplevelsen av ringmuren och Österport, den bör
bedömas i ett sammanhang. Detta för att undvika en skalförskjutning som blir alltför
markant. Befintliga siktlinjer mot ringmuren har utretts i planprogrammet och ska
beaktas i planarbetet.
Befintliga parkeringsytor som krävs för handel och kontorsändamål på Trasten 6
återfinns idag till stor del på Trasten 5. Vart dessa parkeringsplatser ska rymmas efter
en exploatering av fastigheten är i dagsläget inte klargjort. En bostadsetablering på
Trasten 5 & 6 medför krav om att ytterligare parkeringsytor ska ordnas för de
boende, utöver de p-platser som krävs för befintliga (och kommande) kontors- och
handelsverksamheter. Antalet p-platser regleras utifrån Region Gotlands
parkeringsnorm (RF 2018-12-17 § 74) som för bostäder anges till 5 p-platser/1000
kvm BTA. Som räkneexempel kan anges att en etablering med de tre våningsplan
som föreslås på Trasten 6 (Länsförsäkringar) motsvarar en BTA om ca 2700 kvm (3
gånger ca 920 kvm), renderar ett krav om ytterligare ca 15 p-platser. Sannolikt är det
inte möjligt för exploatören att ordna all denna parkering på egen fastighet varför ett
planarbete måste förhålla sig till parkeringsförutsättningarna i övriga delar av
Östercentrumområdet och lösa efterfrågade parkeringsytor genom avtal med en
extern part.
I såväl FÖP och planprogram är problematiken kring parkering på
Östercentrumområdet en knäckfråga för områdets utveckling. Parkeringsplatser är
skrymmande, väderutsatta och ofta ineffektivt utnyttjade ytor men också en
nödvändighet för såväl handel och boende, både innan- och utanför Österport, året
om. Den bostadsetablering som önskas inom Östercentrumområdet för att uppnå
den stadsmässighet som efterfrågas i FÖP och planprogram kommer främst ske
genom att parkeringsytor norr om Coop tas i anspråk, vilket ytterligare skärper vikten
av helhetssyn kring genomförande av nya detaljplaner inom området.
För närvarande pågår en internationell arkitekturtävling för Östercentrum, Europan
2019. Tävlingen syftar till att utifrån ett helhets- och hållbarhetstänkande, i detalj
studera hur parkeringsytorna norr om handelsområdet kan disponeras för att uppnå
den stadsmässighet med bostäder, kontor och handel som efterfrågas i den
fördjupade översiktsplanen. Målsättningen är att det vinnande förslaget ska ligga till
grund för en eller flera kommande detaljplaner för tävlingsområdet. Vinnare
offentliggörs den 2 dec 2019.
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En av tävlingsförutsättningarna är att ca 350 p-platser (av de totalt ca 500 befintliga),
ska återskapas inom tävlingsområdet när befintliga p-platser ersätts med bostäder,
handel och kontor. En tänkt parkeringslösning kan t.ex. vara i parkeringsdäck över
mark eller under jord. En exploatering av tävlingsområdet är oavsett behäftad med
stora kommunala kostnader och åtaganden och konsekvenserna av det vinnande
förslaget kommer inledningsvis att utredas i en förstudie, innan själva planarbetet kan
påbörjas. De exploatörer som sedan ges möjlighet att utveckla Östercentrum
kommer behöva bidra till finansieringen av en gemensam lösning för dessa 350
återlokaliserade p-platser.
Samhällsbyggnadens bedömer en bostadsetablering och utveckling av Trastenfastigheterna som odelat positiv förutsatt att ett planarbete utgår från, och anpassar
sig till de planeringsförutsättningar som råder inom övriga Östercentrumområdet.
Det gäller såväl krav om djupare studier kring hur förslaget kan knyta an till
tillkommande bostadsområden, genom volymer, höjder och byggnaders möte med
gaturummet likväl hantering av siktlinjer mot Österport, domkyrkan och ringmuren
utöver ovan beskrivna problematik kring parkering. Till detta kommer krav om
djupare utredning kring buller och luftkvalitét.
Samhällsbyggnadsförvaltningens föreslår att Miljö- och byggnämnden beviljar
positivt planbesked att ändra gällande detaljplan Visby Trasten 6 och Visby Trasten
5.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Christian Björkman, fysisk planerare. Miljö- och
byggnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra
detaljplan för fastigheterna Visby Trasten 5 och Visby Trasten 6 för att möjliggöra
för bostads-, kontors- och handelsändamål i enlighet med 5 kap 2 § Plan och
bygglagen (SFS 2010:900).
Positivt planbesked kan lämnas förutsatt att följande punkter beaktas i planarbetet:
Projektet förhåller sig till och tar i beaktande övergripande bebyggelseidéer som
framkommer i en kommande förstudie rörande exploatering av regionägd mark,
främst utifrån förslagets svårighet att lösa parkering på egen mark.
Skalor, höjder och volymer studeras mer ingående och anpassas utifrån siktlinjer mot
bland annat Österport, Domkyrkan och Visby ringmur. Utöver detta krävs
utredningar kring buller och luftkvalitet.
Miljö- och byggnämndens kostnader ska regleras i plankostnadsavtal med sökanden.
Ordföranden undertecknar plankostnadsavtalet.
Miljö- och byggnämnden tar inte ställning till exploateringens omfattning.
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Förslag till detaljplan bedöms inte få några regionalekonomiska konsekvenser.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2019-10-07
Ansökan, 2019-03-29
Sökande
Länsförsäkringar Gotland,

, Box 1224, 62123 VISBY
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MBN § 248

ESKELHEM VALDARVE 1:43 - Begäran om
planbesked

MBN 2019/1175

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden är inte beredd att upprätta detaljplan för berörd fastighet i
enlighet med 5 kap 2 § Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900).
Jäv
På grund av jäv deltar inte Gunnel Lindby (C) i handläggningen i detta ärende.

Avgift

Planbeskedsavgift
Totalt

9000 kronor

9000 kronor

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

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-03-31 med
syfte att detaljplanelägga fastigheten för bostadsbebyggelse i form av ca nio tomter
för villabebyggelse. Fastigheten ligger öster om Toftavägen i höjd med Tofta Strands
parkering. Marken är registrerad som jordbruksmark. Sökanden anger att det på
området finns kommunalt vatten och avlopp och två anslutningspunkter till VA.
Föreslagen exploatering har stöd i planprogram för Tofta, godkänt av
byggnadsnämnden 2006-12-06. Generella riktlinjer i Översiktsplan Bygg Gotland
anger att ”Bebyggelse på god åkermark bör undvikas” & ”Nyexploatering ska i första
hand ske i anslutning till redan befintlig bebyggelse”.
Försvarsmakten har erinran i rubricerat ärende och motsätter sig att ett positivt
planbesked lämnas. Fastigheten ligger inom påverkansområdet för riksintresse för
totalförsvarets militära del, Tofta skjutfält, och utsätts för buller överstigande
gällande riktvärden för buller vid bostäder.
Av 3 kap 9 § Miljöbalken följer att mark- och vattenområden som har betydelse för
totalförsvaret så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
motverka totalförsvarets intressen. Områden som är av riksintresse på grund av att
de behövs för totalförsvarets anläggningar ska skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Att möjliggöra för
nybyggnad av bostäder enligt inkommen remiss riskerar således att påtagligt skada
riksintresset
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Bedömning

Fastigheten ligger centralt i Tofta och utgörs idag av åkermark som enligt rättsfall
och riktlinjer i Översiktsplan Bygg Gotland 2025 inte är lämplig att göra om till
tomtmark, om det inte är för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. I detta fall
ligger fastigheten i ett område med bostäder och därför görs bedömningen att det
inte är bruksvärd jordbruksmark. Föreslagen planläggning med bostadsbebyggelse på
platsen har stöd i godkänt planprogram för Toftaområdet godkänt av
byggnadsnämnden 2006-12-06.
Försvarsmakten har erinran i rubricerat ärende och motsätter sig att ett positivt
planbesked lämnas. Fastigheten ligger inom påverkansområdet för riksintresse för
totalförsvarets militära del, Tofta skjutfält, och utsätts för buller överstigande
gällande riktvärden för buller vid bostäder. Fastigheten Gotland Eskelhem Valdarve
1:43 utsätts för bullernivåer över 90 dBCLx från grovkalibrig ammunition vilket
överskrider gällande riktvärden för buller vid bostäder (regeringens beslut, dnr Fö
98/928/MIL,). Försvarsmakten anger att nybyggnad av bostäder enligt denna
ansökan planbesked riskerar att påtagligt skada riksintresset.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden att inte ge positivt
planbesked till nya planuppdrag för bostadsbebyggelse inom påverkansområdet för
riksintresse för totalförsvarets militära del, Tofta skjutfält, i de fall Försvarsmakten
motsätter sig det och där de anser att nybyggnad av bostäder riskerar att påtagligt
skada riksintresset.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden att besluta om
negativt planbesked.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Stina Wester, fysisk planerare. Miljö- och byggnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden är inte beredd att upprätta detaljplan för berörd fastighet i
enlighet med 5 kap 2 § Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900).
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2019-10-09
Ansökan, 2019-03-31
Skickas till
Försvarsmakten för kännedom
Sökande
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MBN § 249

VÄSTERHEJDE BOTMUNDS 1:75 - Begäran
om planbesked

MBN 2019/7791

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden är inte beredd att upprätta detaljplan för berörd fastighet,
Västerhejde Botmunds 1:75, enligt 5 kap 2§ plan- och bygglagen (2010:900).

Avgift

Planbeskedsavgift
Totalt

9000 kronor

9000 kronor

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

Begäran om planbesked för fastighet Västerhejde Botmunds 1:75 inkom till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet Plan, 2019-06-18, med syftet planlägga mark
för bostadsbebyggelse, i form av 14 tomter för villabebyggelse. Fastigheten ligger i
Västerhejde, direkt söder om Ygnevägen. Områdets utgörs till största delen av odlad
mark, åkermark. Bebyggelsen föreslås ansluta till kommunalt vatten- och avlopp.
Tofta skjutfält ligger ca 600 meter söder om aktuellt område.
Området omfattas av Fördjupad översiktsplan för Hela Visby, antagen 2009-12-14,
och även Planprogram för Västerhejde, godkänd 2009-03-11. Föreslagen användning
av marken har ej stöd i översiktsplan eller planprogram.
Området ligger inom totalförsvarets riksintresse enligt 3 kap 9 § Miljöbalken
Försvarsmakten har erinran i rubricerat ärende och motsätter sig att området
planläggs för bostadsbebyggelse. Fastigheten ligger inom påverkansområdet för
riksintresse för totalförsvarets militära del, Tofta skjutfält, och utsätts för buller
överstigande gällande riktvärden för buller vid bostäder. Fastigheten Västerhejde
Botmunds 1:75 utsätts för bullernivåer över 90 dBC från grovkalibrig ammunition,
respektive 55dBA från finkalibrig ammunition, vilket överskrider gällande riktvärden.
Att möjliggöra för bostadsbebyggelse enligt inkommen remiss riskerar således att
påtagligt skada riksintresset.
Bedömning

Fastigheten består idag till största delen av åkermark. Generellt kan bruksvärd
åkermark ej anses lämplig att göra om till tomtmark.
Fastigheten omfattas av Planprogram för Västerhejde godkänd av BN 2009-03-11.
Planprogrammet anger att utgångspunkten för utvecklingen i odlingslandskapet är att
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större exploatering med nya tomter ute på åkermark undviks, dels för att inte ta
värdefull åkermark i anspråk, dels för att inte en sådan placering ska dominera i
landskapet och helt förstöra vyer och utblickar. Området är ej utpekat för förtätning.
För angränsande bostadshus i åkerlandskapet anges: Befintliga bostadstomter där
förtätning ej föreslås. Föreslagen förtätning med bostadshus har inte stöd i godkänt
planprogram för Västerhejde.
Fördjupad översiktsplan för Visby anger att pågående markanvändning bibehålls.
Nuvarande markanvändning är åkermark samt äng/skogsmark. Föreslagen
markanvändning har inte stöd i Fördjupad översiktsplan för Visby.
Området ligger inom totalförsvarets riksintresse enligt 3 kap 9 § Miljöbalken.
Försvarsmakten har erinran i rubricerat ärende och motsätter sig att området
planläggs för bostadsbebyggelse. Fastigheten ligger inom påverkansområdet för
riksintresse för totalförsvarets militära del, Tofta skjutfält, och utsätts för buller
överstigande gällande riktvärden för buller vid bostäder. Fastigheten Västerhejde
Botmunds 1:75 utsätts för bullernivåer över 90 dBC från grovkalibrig ammunition,
respektive 55dBA från finkalibrig ammunition, vilket överskrider gällande riktvärden.
Försvarsmakten anger att föreslagen bostadsbebyggelse riskerar att påtagligt skada
riksintresset.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden att inte ge positivt
planbesked till nya planuppdrag för bostadsbebyggelse inom påverkansområdet för
riksintresse för totalförsvarets militära del, Tofta skjutfält, i de fall Försvarsmakten
motsätter sig det och där de anser att nybyggnad av bostäder riskerar att påtagligt
skada riksintresset.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att det är lämpligt att bebygga området
med bostadsbebyggelse och föreslår miljö- och byggnämnden att besluta om negativt
planbesked.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Stina Wester, fysisk planerare. Miljö- och byggnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden är inte beredd att upprätta detaljplan för berörd fastighet,
Västerhejde Botmunds 1:75, enligt 5 kap 2§ plan- och bygglagen (2010:900).
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2019-10-09
Ansökan, 2019-06-18
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Skickas till
Försvarsmakten för kännedom
Sökande
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MBN § 250

ESKELHEM EKEBY 1:20- Förhandsbesked för
nybyggnad av två fritidshus

MBN 2019/6434

Miljö- och byggnämndens beslut

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

Avgift

Avgift avslag förhandsbesked

25516 kronor

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

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av två fritidshus utanför planlagt
område. Åtgärden är förenlig med översiktsplanen Bygg Gotland 2025 (antagen
2010-06-14) samt med de intentioner som anges i planprogram för Toftaområdet
(godkänd av byggnadsnämnden 2006-12-06).
Fastigheten omfattas av riksintresse för Försvarsmakten som motsätter sig att ett
positivt förhandsbesked ges. Detta med anledning av att fastigheten utsätts för
bullerpåverkan överskridande gällande riktvärden från den militära verksamhet som
bedrivs på Tofta skjutfält. Om bostadsbebyggelse tillåts intill ett militärt skjutfält kan
detta begränsa möjligheterna att utnyttja skjutfältet eftersom hänsyn måste tas till
bullerstörningar och andra olägenheter för de boende (prop.1985/86:3 s.168f)
Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret ska skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan motverka totalförsvarets intressen enligt 3 kap 9§
miljöbalken.
Bedömning är att åtgärden påtagligt skulle skada riksintresseområdet för
totalförsvaret. Detta genom att fastigheten utsätts för bullerpåverkan gällande
riktvärden från den militära verksamheten som bedrivs på Tofta skjutfält.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är olämplig att
bebygga på grund av riksintresset för totalförsvaret.
Bedömning

Bedömning angående översiktsplan och planprogram Fastigheten omfattas av Bygg
Gotland-översiktsplan för Gotlands kommun, antagen 2010-06-14, §79. Vid
lokalisering av ny bebyggelse ska en samlad bebyggelsestruktur eftersträvas och ny
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bebyggelse ska tillkomma som komplettering eller förtätning till befintlig bebyggelse.
All ny bebyggelse förutsätter att det finns en långsiktig hållbar vatten- och
avloppsförsörjning och att natur- och kulturvärdena på platsen tål en ökad
belastning.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att åtgärden är en lämplig
komplettering till befintlig bebyggelse och förenlig med de intentioner som finns i
planprogrammet för Toftaområdet, godkänd av Byggnadsnämnden 2006-12-06.
Bedömning angående påverkan på riksintressen I samband med
lokaliseringsprövning av ny bebyggelse prövas åtgärden mot de förutsättningar som
marken och platsen ger samt vilken hänsyn som behöver tas till bland annat de
riksintressen som fastigheten omfattas av.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt
miljöbalken 4 kap. 2§. Vid bedömningen ska det rörliga friluftslivets intressen särskilt
beaktas. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att föreslagen åtgärd inte
skulle innebära påtaglig skada för riksintresset.
Fastigheten är belägen inom ett område med riksintresse för Försvarsmakten enligt
miljöbalken 3 kap 9§. Försvarsmakten har avstyrkt åtgärden med anledning av att
fastigheten utsätts för bullerpåverkan överskridande gällande riktvärden från den
militära verksamhet som bedrivs på Tofta Skjutfält. Om bostadsbebyggelse tillåts kan
detta begränsa möjligheterna att utnyttja skjutfältet eftersom hänsyn måste tas till
bullerstörningar och andra olägenheter för de boende.
I miljöbalken 3 kap 9§ framgår att mark- och vattenområden som har betydelse för
totalförsvaret så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
motverka totalförsvarets intressen. Vidare att områden som är av riksintresse på
grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar ska skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
Med hänsyn till riksintresse för försvarsmakten är samhällsbyggnadsförvaltningens
bedömning att platsen inte är lämplig att bebygga.
Bedömning angående sökandes skrivelse Sökanden skriver att han fått kännedom att
grannarna
har fått positiva förhandsbesked och att
likabehandlingsprincipen ska tillämpas enligt regeringsformen 1kap 9§.
Ansökan om förhandsbesked för dessa fastigheter som blivit avstyckade från
fastigheten
inkom till byggnadsnämnden 2016-10-16. Beslut
om positivt förhandsbesked meddelades 2018-04-04. Av beslutet framgår det att
fastigheten då låg inom försvarets riksintresse för luftrum samt stopp för höga
objekt. Fastigheten omfattades då (vilket var före det utökade tillståndet meddelats av
miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholms län den 20 dec 2018) inte
av influensområde för buller eller annan risk tillhörande område av riksintresse för
totalförsvaret på Tofta skjutfält. Av denna anledning gavs försvaret inte tillfälle att
yttra sig. De riksintressen för försvarsmakten som var aktuella vid prövning av
förhandsbesked på fastigheten
är inte desamma som vid
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prövning av förhandsbesked på fastigheten
inte kan jämföras i detta hänseende.

Det innebär att de

Vidare skriver sökande att enligt 2 kap 1§ plan och bygglagen ska hänsyn tas till både
allmänna och enskilda intressen och enligt europakonventionen gäller
proportionalitetsprincipen.
Det innebär att det ska finnas en rimlig balans mellan nyttan av ett beslut i en fråga
och de konsekvenser som beslutet för motstående enskilda intressen. Utifrån det
enskilda intresset ska här miljö- och byggnämnden ta hänsyn till intresset för den
enskilde att uppföra två fritidshus. Utifrån det allmänna intresset ska hänsyn tas till
försvarsmaktens riksintresse.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer här att det enskilda intresset att få uppföra
två fritidshus på platsen inte väger tyngre än det allmänna intresset att skydda
riksintresset mot åtgärder som kan försvåra utnyttjandet av ett militärt skjutfält.
Förslag till beslut är på grund av ovannämnda bedömning att positivt
förhandsbesked inte kan lämnas.
Ärendets behandling under mötet

Miljö- och byggnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden 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

Se bilaga 2, handlingar som ligger till grund för beslutet.
Överklagandehänvisning

Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från det att
berörd sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga 1.
Skickas till
Sökande
Sökandes ombud Kriström Advokatbyrå KB, Box 7184, 103 88 Stockholm
Sökande
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MBN § 251

FRÖJEL MULDE 1:16 - Förhandsbesked för
nybyggnad av bostadshus

MBN 2019/176

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö och byggnämnden beslutar att delegera till bygglovhandläggare Ingela
Reutervik att meddela som förhandsbesked att åtgärden kan tillåtas under
förutsättning att vattenfrågan är löst. Både kvalitet och kvantitet på vatten ska
säkerställas. Även grannar ska höras i ärendet.

Avgift

Avgift för avslag

13095 kronor

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

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Förhandsbesked har sökts för nybyggnad av ett bostadshus på fastigheten Fröjel
Mulde 1:16. Området där byggnaden avses uppföras är så gott som obebyggt, endast
någon äldre mindre stuga finns i närheten.
För hela Gotland gäller ”Bygg Gotland” – översiktsplan för Gotlands kommun,
antagen av regionfullmäktige den 14 juni 2010, § 79.
I översiktsplanen anges att för att uppnå en långsiktig hållbar bebyggelseutveckling
på den gotländska landsbygden föreslås en övergripande strategi för en mer samlad
bebyggelseutveckling. Vilket innebär att nyexploatering i första hand ska ske i
anslutning till redan befintlig bebyggelse. 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. Det inte är god hushållning att ianspråkta nya oexploaterade
områden för bebyggelse utom i enskilda fall när det är nödvändigt för det allmännas
bästa.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för friluftsliv enligt beslut av
Naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket och miljöbalken 4 kap
2§).
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden påtagligt skulle skada
riksintresset för det rörliga friluftslivet. Flera promenadstråk och stigar finns i
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området. Byggnation skulle begränsa tillgängligheten för allmänheten då området är
ett populärt strövområde
Enligt naturvärdeskartan är fastigheten belägen inom ett odlingslandskap och ängsoch betesmark.
Naturvärdeshandläggaren har avstyrkt åtgärden ur naturvärdes-synpunkt och
konstaterar att den växtlighet som finns indikerar på höga naturvärden. Byggnationen
kommer också att medföra en blivande ny infart samt lednings-dragning för el och
VA. Dessa ingrepp är inte förenliga med naturvärdena i området.
Platsen ligger inom ett område som omfattas av Kulturvärdeskartan, som är en del av
Kulturmiljöprogram för Gotland antaget av miljö- och byggnämnden 2014-10-01, §
231. Platsen är utpekad som värdefullt kulturlandskap klass II.
Regionantikvarien avstyrker ur kulturmiljösynpunkt, med hänvisning till
kulturmiljöprogrammets skrivning av landskapets värden i området bedöms den
föreslagna byggnaden medföra en negativ påverkan på kulturmiljön genom kraftig
exponering gentemot omgivande landskap.
Sökanden har inkommit med skrivelse där han bemöter natur- och
kulturhandläggares yttranden. Han anser att det finns bebyggelse i området och
menar att han valt platsen med omsorg för att smälta in i naturen och med beaktande
av områdets natur- och kulturvärden.
Vattenfrågan bedöms inte som utredd då man ej redovisat godkänd kvantitet.
Bedömningen är att den föreslagna platsen är olämplig att bebygga med hänvisning
till riktlinjerna i översiktsplanen avseende en långsiktig hållbar bebyggelseutveckling
på Gotland. Åtgärden är inte förenlig med översiktsplanen eftersom området där
byggnaden avses uppföras nästan helt saknar bebyggelse. Åtgärden kan därför inte
anses vara en komplettering till eller förtätning av någon befintlig bebyggelse.
Bedömningen är också att natur- och kulturvärdena samt riksintresset för det rörliga
friluftslivet skulle skadas av åtgärden.
Bedömning

Bedömningen är att den föreslagna platsen är olämplig att bebygga.
Åtgärden är inte förenlig med översiktsplanen. 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. Det inte är god hushållning att ianspråkta nya
oexploaterade områden för bebyggelse utom i enskilda fall när det är nödvändigt för
det allmännas bästa.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden påtagligt skulle skada
riksintresset för det rörliga friluftslivet. Flera promenadstråk och stigar finns i
området. Åtgärden skulle begränsa tillgängligheten för allmänheten då området är ett
populärt strövområde.
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Den växtlighet som finns i området indikerar höga naturvärden. Byggnationen
kommer också att medföra en blivande ny infart samt lednings-dragning för el och
VA. Dessa ingrepp är inte förenliga med naturvärdena som belyses i
naturvärdesyttrandet.
Med hänvisning till kulturmiljöprogrammets skrivning av landskapets värden i
området bedöms de föreslagna byggnaderna medföra en negativ påverkan på
kulturmiljön genom kraftig exponering gentemot omgivande landskap.
Bedömningen är att den föreslagna platsen är olämplig att bebygga med hänvisning
till riktlinjerna i översiktsplanen avseende en långsiktig hållbar bebyggelseutveckling
på Gotland.
Bedömningen är också att natur- och kulturvärdena samt riksintresset för det rörliga
friluftslivet skulle skadas av åtgärden.
Vattenfrågan bedöms inte som utredd då man ej redovisat godkänd kvantitet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Gunnar Gustafsson, bitr. stadsarkitekt. Miljö- och
byggnämnden ansluter sig inte till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö och byggnämnden beslutar delegera till bygglovhandläggare Ingela Reutervik
att meddela som förhandsbesked att åtgärden kan tillåtas under förutsättning att
vattenfrågan är löst. Både kvalitet och kvantitet på vatten ska säkerställas. Även
grannar ska höras i ärendet.
Tore Tillander (V) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag att:
Miljö- och byggnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 9 kap 17 och 31 §§
plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att åtgärden inte kan tillåtas.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Miljö- och byggnämnden
bifaller eget yrkande.
Votering begärs
Miljö- och byggnämnden godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för Ordförande Eva Ahlin (C) yrkande att delegerar till bygglovhandläggare
Ingela Reutervik att meddela som förhandsbesked att åtgärden kan tillåtas under
förutsättning att vattenfrågan är löst. Både kvalitet och kvantitet på vatten ska
säkerställas. Även grannar ska höras i ärendet.
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Nej-röst för Tore Tillander (V) yrkande att meddela som förhandsbesked enligt 9 kap
17 och 31 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att åtgärden inte kan tillåtas.
Voteringsresultat
Med 7 ja-röster för Ordförande Eva Ahlin (C) förslag, Kerstin Löfgren-Dahlström
(C), Anders Thomasson (C), Tjelvar Andersson (C), Ingemar Lundqvist (M), Niklas
Carlberg (M), Håkan Lilja (SD), Eva Ahlin (C), och 6 ja-röster för Tore Tillander (V)
förslag, Ylva Bendelin (S), Tony Ekman (S), Oscar Lindster (S), Gullvi Edlund (S),
Tore Tillander (V), Karin Stephansson (MP) därmed beslutar Miljö- och
byggnämnden att bifalla ordförande Eva Ahlin (C) yrkande.
Beslutsunderlag

Se bilaga 2, handlingar som ligger till grund för beslutet.
Överklagandehänvisning

Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från det att
berörd sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga 1.
Skickas till
Sökande

Sökande
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MBN § 252

STENKYRKA HÄLGE 1:9 - Anordnande av
minidjurpark samt uppförande av 2
väderskydd

MBN 2019/147

Miljö- och byggnämndens beslut

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

Avgift

Bygglovsavgift

31 525 kronor

Startbeskedsavgift

1 455 kronor

Totalt

32 980 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Eventuell reduktion av avgiften, enligt 9 kap 27 § plan- och bygglagen,
SFS 2010:900, meddelas i ”Beräkning samt beslut av eventuell reduktion” tillhörande
detta beslut. Av fakturan, som skickas separat, framgår den totala avgiften
inklusive eventuell reduktion av avgiften.
Upplysning

Kontrollansvarig krävs ej.
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 miljö- och byggnämnden
lämnat startbesked. Om någon bryter mot bestämmelsen ska miljö- och
byggnämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifternas storlek framgår av 9
kap plan- och byggförordning (2011:33).
Miljö- och byggnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
bygglovbeslutet upphör att gälla.
Byggnaden får inte tas i bruk innan miljö- och byggnämnden har utfärdat ett
slutbesked (10 kap 4 § PBL). Startbesked kan inte lämnas i bygglov förrän
tillsynsärendet är utrett.
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
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På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är markerade
på tillgängliga kartunderlag. Arbetena ska då omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen
underrättas på telefon 010-223 90 00.
I förekommande fall åligger det sökanden att även inhämta andra tillstånd för att
utföra den planerade åtgärden. Det kan t.ex. vara dispens från strandskyddet eller
tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen vid byggande inom skyddsavstånd från
en väg m.m.
Sammanfattning

Ansökan avser anordnande av minidjurpark samt uppförande av 2 st väderskydd på
fastigheten Stenkyrka Hälge 1:9. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område.
De två nya väderskydden motsvarar totalt 122,5 kvm byggnadsarea.
Kända riksintressen och naturvärden på platsen bedöms inte påverkas negativt av
den aktuella åtgärden.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att minidjurparken tillsammans med
de två 2 nya väderskydden är lämpligt i förhållande till dess omgivning och
förutsättningar.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till miljö- och byggnämnden är att bevilja
ansökan om bygglov för anordnande av minidjurpark samt uppförande av två
väderskydd på fastigheten Stenkyrka Hälge 1:9.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är lämplig för
anordnande av minidjurpark och uppförande av två nya väderskydd.
Synpunkter från grannar
Gällande cirkustältet som fastighetsägarna berättar om är detta något som inte
hanteras i ärendet då ansökan inte avser denna åtgärd.
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer därför inte beröra denna del i bedömningen
av detta bygglovsbeslut men kan meddela att det hanteras i ett aktuellt tillsynsärende.
Av synpunkter som inkommit nämns delvis att verksamheten orsakar ökad insyn
vilket i grannarnas mening påverkar deras integritet och livsmiljö negativt då de inte
längre kan använda sin tomt som de vill. Utifrån inkomna uppgifter om publikgång
och parkering gör samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att insynen som
minidjurparken medför inte är en sådan betydande olägenhet som avses i 2 kap 9 §
plan- och bygglagen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att utsikten inte påverkas på ett
betydande sätt för grannarna. De två väderskydden placeras med ca 34 respektive 36
meters avstånd från fastigheten Stenkyrka Hälge 1:18 och bedöms nämnvärt inte
påverka den utsikt som finns där idag. Med hänsyn till omgivande bebyggelse
bedöms väderskyddens placering som lämplig.
80 (128)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-22

Med hänsyn till platsen är de olägenheter som beskrivits av klaganden inte större än
att den får accepteras i området.
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammantagna bedömning efter inkomna synpunkter
är att minidjurparken samt de två nya väderskydden inte är en av en sådan
omfattning att den är betydande i den mening som avses i PBL (2 kap 9 §).
Riksintressen
Verksamheten och de nya väderskydden bedöms inte påverka det rörliga friluftslivet
negativt då verksamheten eller de nya väderskydden inte inkräktar på människors
möjlighet till framkomlighet i området.
Väderskydden bedöms inte påverka detta riksintresse då dessa inte är höga objekt.
Verksamheten och väderskydden bedöms inte påverka influensområdet negativt.
Naturvärden
Odlingslandskapet och vattendraget bedöms inte påverkas negativt av den aktuella
åtgärden.
Parkering
Det finns befintlig parkering inom fastigheten och eftersom platsen utgörs av en
mindre gård är bedömningen att erforderlig parkering inom den egna fastigheten är
tillräcklig för åtgärden. Utöver erforderlig parkering redovisas ytterligare parkering på
situationsplanen inom fastigheten.
Samlad bedömning
Den föreslagna åtgärden bedöms inte påtagligt skada de värden som riksintresset och
naturvärdena omfattar. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att åtgärden
är lämpligt med hänsyn till verksamhetens storlek och kringliggande bebyggelse.
Minidjurparken går att likna med en mindre gård där djurhållning upplevs som ett
naturligt inslag.
Varje bedömning om avstånd mellan djurhållning och bostäder bör utgå från det
enskilda fallet men det är rimligt att skilja mellan olika bebyggelsemiljöer,
tätortortsnära respektive landsbygdsmiljöer. Känsliga miljöer som skolor, förskolor
och äldreboende eller liknande inrättningar kräver särskild hänsyn. Förhållanden som
utgör oacceptabla olägenheter i en miljö kan ibland betraktas som acceptabla i en
annan, beroende på områdets karaktär.
Ser man på närliggande område karaktäriseras det av gårdsbebyggelse med
lantbruksverksamhet och/eller djurhållning. Den aktuella åtgärden är i förhållande till
områdets karaktär en sådan typ av verksamhet som kan betraktas som lämplig på
platsen då den inte inkräktar på några känsliga miljöer eller annan bebyggelse i
området.
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Med stöd av miljö- och hälsoskyddsenhetens utlåtande om den berörda
verksamheten och de två nya vindskydden bedöms placeringen och avstånden
gentemot angränsade fastigheter överensstämma med miljö- och
hälsoskyddsnämndens riktlinjer för att undvika störning från byggnad för
djurhållning. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag är att miljö- och byggnämndens
beviljas ansökan om bygglov för anordnande av minidjurpark och uppförande av två
väderskydd på fastigheten Stenkyrka Hälge 1:9.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen).

Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Agns Ekbom Aldrin, bygglovarkitekt. Miljö- och
byggnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 31 § planoch bygglagen (2010:900), PBL.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Se bilaga 2, handlingar som ligger till grund för beslutet.
Överklagandehänvisning

Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från det att
berörd sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga 1.
Skickas till
Sökande
Personer som lämnat synpunkter
Kända sakägare enligt sändlista
Sökande
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MBN § 253

SANDA PRÄSTGÅRDEN 2:1 - Tillbyggnad av
skolbyggnad med paviljong

MBN 2019/7336

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 31 § planoch bygglagen (2010:900), PBL.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Eva Ahlin (C) i handläggningen i detta ärende.

Avgift

Avgift för avslag

9 700 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Eventuell reduktion av avgiften, enligt 9 kap 27 § plan- och bygglagen,
SFS 2010:900, meddelas i ”Beräkning samt beslut av eventuell reduktion” tillhörande
detta beslut. Av fakturan, som skickas separat, framgår den totala avgiften
inklusive eventuell reduktion av avgiften.
Upplysning

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad på fastigheten Sanda
Prästgården 2:1. Tillbyggnaden som avses är befintlig i form av en paviljong som
byggts ihop med skolans huvudbyggnad. Tillbyggnaden har tillkommit på fastigheten
efter att ett tidsbegränsat bygglov beviljats 1997, därefter har flera tidsbegränsade lov
givits för samma tillbyggnad. Den senaste ansökan om tidsbegränsat bygglov fick
avslag av Miljö- och byggnämnden i april 2019 då det saknades möjlighet att
ytterligare förlänga ett tidsbegränsat bygglov för en åtgärd som stått på plats i nästan
21 år.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i tidigare bygglovsbeslut bedömt att
tillbyggnaden inte uppfyller alla förutsättningar som krävs för ett permanent bygglov.
Trots att skälen till detta, eller vilka förutsättningar som inte bedömts vara uppfyllda,
inte framgår av tidigare beslut står förvaltningen fast vid att det saknas lagstöd för att
bevilja permanent bygglov för den aktuella tillbyggnaden.
Den föreslagna tillbyggnaden bedöms inte vara tillräckligt anpassad för att
harmonisera med huvudbyggnaden när det gäller volym, material och kulör. Då den
aktuella tillbyggnaden från början har uppförts som en tidsbegränsad (tillfällig) åtgärd
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i form av en ”paviljong” har den inte byggts för att vara en permanent lokal för
skolverksamhet. Utifrån tillbyggnadens tillfälliga karaktär är det förvaltningens
bedömning att åtgärden inte är utformad eller placerad på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till intresset av en god helhetsverkan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen förstår om det finns ett fortsatt behov av
tillbyggnaden, men tror att det borde gå att ordna bättre och mer ändamålsenliga
lokaler till de gotländska skolorna. Dessa paviljonger kan mycket väl vara en möjligen
godtagbar lösning på kort sikt, men är i förvaltningens mening inget hållbart sätt att
förse de gotländska skoleleverna med lokaler.
Förvaltningens sammantagna bedömning är att den aktuella tillbyggnaden inte
uppfyller kraven i 2 kap 6 § eller 8 kap 1 § 1 och 2 plan- och bygglagen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är att avslå ansökan.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i tidigare bygglovsbeslut gällande tillbyggnaden
bedömt att den inte uppfyller alla förutsättningar som krävs för ett permanent
bygglov. Trots att skälen till detta, eller vilka förutsättningar som inte bedömts vara
uppfyllda, inte framgår av tidigare beslut står förvaltningen fast vid att det saknas
lagstöd för att bevilja permanent bygglov för den aktuella tillbyggnaden.
Den föreslagna tillbyggnaden bedöms inte vara tillräckligt anpassad för att
harmonisera med huvudbyggnaden när det gäller volym, material och kulör. Det är
därmed förvaltningens bedömning att tillbyggnaden inte uppfyller kraven i 8 kap 1 §
2 plan- och bygglagen gällnade god färg-, form- och materialverkan.
Av 8 kap 1 § 1 plan- och bygglagen framgår att en byggnad ska vara lämplig för sitt
ändamål. Då den aktuella tillbyggnaden från början har uppförts som en
tidsbegränsad (tillfällig) åtgärd i form av en ”paviljong” har den inte byggts för att
vara en permanent lokal för skolverksamhet. Förvaltningens bedömning är att
tillbyggnaden är av tillfällig karaktär och därmed inte uppfyller kraven i 8 kap 1 § 1
plan- och bygglagen.
Utifrån tillbyggnadens tillfälliga karaktär är det förvaltningens bedömning att
åtgärden inte är utformad eller placerad på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
intresset av en god helhetsverkan (2 kap 6 § plan- och bygglagen).
Åtgärden bedöms vara förenlig med översiktsplanen.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Inga negativa synpunkter har inkommit.
Samhällsbyggnadsförvaltningen förstår om det finns ett fortsatt behov av
tillbyggnaden, men tror att det borde gå att ordna bättre och mer ändamålsenliga
lokaler till de gotländska skolorna. Dessa paviljonger kan mycket väl vara en möjligen
godtagbar lösning på kort sikt, men är i förvaltningens mening inget hållbart sätt att
förse de gotländska skoleleverna med lokaler.
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Förvaltningens sammantagna bedömning är att den aktuella tillbyggnaden inte är
tillräckligt anpassad för att harmonisera med huvudbyggnaden när det gäller volym,
material och kulör och att den har en sådan tillfällig karaktär som gör att den inte
uppfyller kraven i 8 kap 1 § 1 och 2 plan- och bygglagen. Förvaltningens förslag till
beslut är att avslå ansökan.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Sofia Norrback, bygglovhandläggare. Miljö- och
byggnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Mötet ajourneras klockan 15:10
Mötet återupptas klockan 15:19
Yrkande
Ordförande Ingemar Lundqvist (M) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 31 § planoch bygglagen (2010:900), PBL.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Se bilaga 2, handlingar som ligger till grund för beslutet.
Överklagandehänvisning

Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från det att
berörd sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga 1.
Skickas till
Sökande
Sökande
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MBN § 254

KRÄKLINGBO KRÄKLINGS 1:8 Förhandsbesked för nybyggnad av stall och
förråd

MBN 2019/7443

Miljö- och byggnämndens beslut

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

Avgift

Avgift förhandsbesked

26 190 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Eventuell reduktion av avgiften, enligt 9 kap 27 § plan- och bygglagen,
SFS 2010:900, meddelas i ”Beräkning samt beslut av eventuell reduktion” tillhörande
detta beslut. Av fakturan, som skickas separat, framgår den totala avgiften
inklusive eventuell reduktion av avgiften.
Upplysning

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av ett stall och ett förråd.
Byggnaderna är tänkta att placeras längs med den gamla byvägen i Kräklingbo. Enligt
inlämnat förslag placeras byggnaderna på brukad jordbruksmark.
Platsen omfattas av 3 kap 4 § Miljöbalken. I miljöbalken står det att jord- och
skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk
för bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt
genom att annan mark tas i anspråk.
Platsen är brukningsvärd jordbruksmark. Den jordbruksmark som avses är en del av
ett större sammanhängande område med jordbruksmark. Uppförande av en byggnad
på brukningsvärd jordbruksmark strider mot 3 kap 4 § miljöbalken.
I gällande översiktsplan står det att vid lokaliseringsprövning av ny bebyggelse, både
bostäder och verksamheter, ska jordbrukets intressen särskilt beaktas. Bebyggelse på
god åkermark bör undvikas.
I gällande fördjupade översiktsplan står det angående riktlinjer för bebyggelse på
jordbruksmark på Östergarnslandet att åkermarken på Gotland är av varierande
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karaktär och därmed bördighet. Den jordbruksmark som finns på Östergarnslandet
är viktig för att gårdarna ska kunna bibehålla sitt näringsfång och förmågan att hålla
betesdjur. Minskad areal jordbruksmark leder till en igenväxning av de värdefulla
naturbetesmarkerna och alvarmarkerna, vilket i sin tur hotar öppenheten och de höga
landskapsbildsvärdena på Östergarnslandet.
Platsen ligger inom ett område som omfattas av Naturvärdes- samt
Kulturvärdeskartan. I värdeomdömet står det att omkring Kräklingbo kyrka finns ett
öppet jordbrukslandskap med små gårdar liggande i de högre delarna. Få områden på
Gotland kan så tydligt illustrera den flertusenåriga odling som finns på Gotland som
centralbygden i Kräklingbo.
Fastigheten är belägen inom ett område med kulturvärden av riksintresse. Platsen
beskrivs som ett pedagogiskt och lättillgängligt område med viktiga historiska
odlings- och bebyggelsemönster från olika tider i en miljö med stora naturvärden.
Förutsättningar för att kulturvärdena skall bibehållas är att restriktivitet vad gäller ny
bebyggelse. I öppet landskap kan bebyggelse tillåtas endast som
ersättningsbebyggelse kring gårdarna eller för jordbrukets behov. Området är öppet
och brukas aktivt, det är viktigt att behålla dessa sammanhängande ytor intakta.
Samhällsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att föreslagen plats inte bör
bebyggas, då detta är brukad jordbruksmark. Vidare bedömer förvaltningen att
åtgärden påtagligt skadar riksintresset för kulturmiljövård, samt skadar de natur och
kulturvärden som finns på platsen.
Bedömning

Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av ett stall och ett förråd.
Byggnaderna är tänkta att placeras längs med den gamla byvägen i Kräklingbo, som
sträcker sig från Kräklingbo kyrka nordväst mot väg nummer 146. Byvägen är
bebyggd med ett flertal gårdar på den nordöstra sidan av vägen, på den västra sidan
av vägen finns det ett fåtal gårdar i början och i slutet av vägen. Mellan dessa gårdar
breder jordbrukslandskapet ut sig. Byggnaderna avser man placera på brukad
jordbruksmark.
Platsen omfattas av 3 kap 4 § Miljöbalken. I miljöbalken står det att jord- och
skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk
för bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt
genom att annan mark tas i anspråk.
Platsen är idag brukad jordbruksmark, vilket tydligt visar att marken är
brukningsvärd. Fastigheten är taxerad som Bebyggd lantbruksenhet, typkod 120.
Den jordbruksmarken som avses är en del av ett större sammanhängande område
med jordbruksmark. Uppförande av en byggnad på brukningsvärd jordbruksmark
strider mot 3 kap 4 § miljöbalken. En byggnad, oavsett vad den används till, avses ha
en lång livslängd. När marken har tagits i anspråk för bebyggelse är en tillbakagång
till jordbruksmark långt borta. Att bebygga med ett stall, som är avsett för en
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hobbyverksamhet, är inte ett sådant väsentligt samhällsintresse som avses i aktuell
paragraf i miljöbalken.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna exploateringen strider
mot 3 kap 4 § miljöbalken.
För hela Gotland gäller Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun,
antagen av regionfullmäktige den 14 juni 2010, § 79. I gällande översiktsplan står det
att vid lokaliseringsprövning av ny bebyggelse, både bostäder och verksamheter, ska
jordbrukets intressen särskilt beaktas. Bebyggelse på god åkermark bör undvikas.
Vidare står det att i det öppna kultur- och jordbrukslandskapet bör ny bebyggelse
undvikas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd inte följer
översiktsplanen.
För området gäller fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och
Katthammarsvik, antagen av kommunfullmäktige 2017-06-19 § 96. I den fördjupade
översiktsplanen är den sökta platsen utpekad som kärnområde för upplevelse,
bevarande och skydd av pågående markanvändning. Med dessa områden avses de
områden med höga natur-, kultur-, och landskapsbildsvärden som i huvudsak
kommit till genom ett långvarigt brukande av jorden. Inom dessa områden är också
upplevelsen av Östergarnslandet särskilt påtaglig och här sker även den största delen
av det pågående jordbruket och betet.
I den fördjupade översiktsplanen skriver man vidare angående riktlinjer för
bebyggelse på jordbruksmark på Östergarnslandet att åkermarken på Gotland är av
varierande karaktär och därmed bördighet. All jordbruksmark är ett kulturlandskap
som är nödvändig för öns jordbruksföretag samt de många mindre småbruk som
överlever på en blandning av jordbruk och landskapsvård, yrkesarbete och andra
binäringar. Den jordbruksmark som finns på Östergarnslandet är viktig för att
gårdarna ska kunna bibehålla sitt näringsfång. En tillbakagång av jordbruksarealen
leder till minskad förmåga att hålla betesdjur, vilket leder till en igenväxning av de
värdefulla naturbetesmarkerna och alvarmarkerna. Det hotar också öppenheten som
utgör grunden för de höga landskapsbildsvärdena på Östergarnslandet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen placering strider mot gällande
Fördjupade Översiktsplanen för Östergarnslandet och Katthammarsvik.
Platsen ligger inom ett område som omfattas av Naturvärdeskartan samt
Kulturvärdeskartan, som är en del av Kulturmiljöprogram för Gotland antaget av
miljö- och byggnämnden 2014-10-01, 231 §. I värdeomdömet står det att omkring
Kräklingbo kyrka finns ett öppet jordbrukslandskap med små gårdar liggande i de
högre delarna. Området har kontinuerligt brukats sedan slutet av bronsålder- äldre
järnålder, få förändringar har skett vid och efter laga skifte. Brukningsenheterna är
små och omgärdade med stenmurar. Karg betesmark växlar med bördig åker och
betad myrbotten. Få områden på Gotland kan så tydligt illustrera den flertusenåriga
odling som finns på Gotland som centralbygden i Kräklingbo.
88 (128)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-22

Fastigheten är belägen inom ett område med kulturvärden av riksintresse enligt
beslut av Riksantikvarieämbetet 1987-11-05 och 1997-08-18. Platsen beskrivs som ett
pedagogiskt och lättillgängligt område med viktiga historiska odlings- och
bebyggelsemönster från olika tider i en miljö med stora naturvärden. Åtskilliga
järnåldersgårdar, förhistoriska åkersystem, fornborgar och gravfält ger en mycket
tydlig bild av denna kontinuitet i landskapsutnyttjandet.
Förutsättningar för att kulturvärdena skall bibehållas är att restriktivitet vad gäller ny
bebyggelse. I öppet landskap kan bebyggelse tillåtas endast som
ersättningsbebyggelse kring gårdarna eller för jordbrukets behov. Området har
kontinuerligt brukats sedan slutet av bronsålder- äldre järnålder.
Området är öppet och brukas aktivt, det är viktigt att behålla dessa sammanhängande
ytor intakta.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna exploateringen innebär
skada på riksintresset för kulturmiljövård samt natur- och kulturlandskapets värden.
Region Gotlands Miljöskyddsinspektör har hörts i ärendet. I sitt yttrande skriver han
att stallet och gödselhanteringen ska förläggas så att ett skyddsavstånd på minst 75
meter uppnås mot omkringliggande bostadshus.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen placering, vilken inte är exakt
angiven i en ansökan om förhandsbesked, bör kunna uppfylla gällande riktlinjer för
skyddsavstånd.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig, enligt 9 kap. 25 § PBL. Ägaren av
aktuell fastighet har yttrat sig. I yttrandet skriver fastighetsägaren att denne inte
medger byggnation på aktuell mark förrän avstyckning och försäljning av marken är
genomförd. Fastighetsägaren anser även i sitt yttrande att det är viktigt att de
byggnader som uppförs på platsen väl ska harmoniera med övrig byggnation längs
den gamla byvägen. Fastighetsägaren menar vidare att förrådet är alltför stort, dock
kan det anses lämpligt beroende på utformningen.
Frågorna som fastighetsägare framfört är sådana frågor som utreds vid ett eventuellt
bygglov. I förhandsbeskedet utreds enbart platsens lämplighet, inte exakt placering,
utformning eller storlek.
Samhällsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att föreslagen plats inte bör
bebyggas, då detta är brukningsvärd jordbruksmark. Att bebygga brukningsvärd
jordbruksmark strider mot miljöbalkens 3 kap 4 §. Vidare bedömer förvaltningen att
åtgärden påtagligt skadar riksintresset för kulturmiljövård, samt skadar de natur och
kulturvärden som finns på platsen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Charlotta Karlsson, bygglovhandläggare. Miljö- och
byggnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
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Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden 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

Se bilaga 2, handlingar som ligger till grund för beslutet.
Överklagandehänvisning

Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från det att
berörd sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga 1.
Skickas till
Sökande
Fastighetsägare
Sökande
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MBN § 255

VISBY ANNELUND 1:99 - Förhandsbesked för
nybyggnad av 1 st enbostadshus och 1 st
tvåbostadshus (ändrat från 5 st bostadshus
2019-07-02)

MBN 2019/7400

Miljö- och byggnämndens beslut

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

Avgift

Avgift förhandsbesked

26 190 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Eventuell reduktion av avgiften, enligt 9 kap 27 § plan- och bygglagen,
SFS 2010:900, meddelas i ”Beräkning samt beslut av eventuell reduktion” tillhörande
detta beslut. Av fakturan, som skickas separat, framgår den totala avgiften
inklusive eventuell reduktion av avgiften.
Upplysning

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för ett enbostadshus samt ett tvåbostadshus.
Fastigheten omfattas av riksintresse för Visby Flygplats, enligt 3 kap 8 § miljöbalken.
Föreslagen placering ligger inom område där Swedavia inte garanterat kan uppfylla
bullerkraven för boende miljö. Att bygga bostäder för nära flygplatsen, där
bullerkraven inte kan säkerställas är en risk för påtaglig skada på riksintresset Visby
flygplats och därmed otillåten.
Fastigheten omfattas av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap 9 § miljöbalken.
Aktuell fastighet är belägen inom påverkansområdet för buller kring riksintresset för
totalförsvarets militära del, Visby flygplats. Föreslagen åtgärd skulle medföra ökad
möjlighet för fler permanent- eller fritidsboende inom det bullerutsatta området. Vid
en framtida prövning av miljötillståndet kan en sådan ökning av störningskänslig
bebyggelse medföra begränsningar i Försvarsmaktens verksamhet, vilket skulle
innebära påtaglig skada på riksintresset.
Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade bedömning är att åtgärden påtagligt skulle
skada de riksintressen knutna till Visby flygplats genom att en utökning av
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störningskänslig bebyggelse kan medföra inskränkningar vad gäller nyttjandet av
flygplatsen i framtiden.
Bedömning

Ansökan om förhandsbesked för 5 bostadshus inkom i april 2019. Efter att
Försvarsmakten och Swedavia yttrat sig negativt i ärendet valde sökanden att ändra
sin ansökan till att omfatta förhandsbesked för ett enbostadshus och ett
tvåbostadshus. Fastigheten ligger i ett område utsatt för både militärt som civilt
flygbuller från Visby flygplats.
Fastigheten omfattas av riksintresse för Visby Flygplats, enligt 3 kap 8 § miljöbalken.
Riksintresseområden runt en flygplats utgörs av mark som direkt används eller i
framtiden kan komma att användas för luftfartens behov. Flygplatsens
sammanlagrade influensområde är den yta utanför riksintresseområdet inom vilken
bebyggelse eller andra anläggningar påtagligt kan försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av flygplatsen.
Swedavia skriver i ett yttrande att föreslagna placeringar ligger inom område där
Swedavia inte garanterat kan uppfylla bullerkraven för boende miljö. Att bygga
bostäder för nära flygplatsen, där bullerkraven inte kan säkerställas är en risk för
påtaglig skada på riksintresset Visby flygplats och därmed otillåten. Swedavia skriver
vidare att fastigheten ligger i gränsen för de teoretiska kurvor som Swedavia har,
varför osäkerheten ökar. För att veta säkert behövs noggrannare teoretiska
beräkningar samt mätningar i fält. Bevisbördan för en sådan redovisning ligger enligt
miljöbalken på fastighetsägaren. Om man kan redovisa att fastigheten uppfyller
bullerkraven bedöms inte föreslagen åtgärd påtagligt skada riksintresset Visby
flygplats. Sökanden har inte inkommit med en bullerutredning varför
samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd påtagligt skadar
riksintresset Visby flygplats.
Fastigheten omfattas av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap 9 § miljöbalken.
Aktuell fastighet är belägen inom påverkansområdet för buller kring riksintresset för
totalförsvarets militära del, Visby flygplats. Visby flygplats är av vital betydelse som
en del i Försvarsmaktens kvarvarande system av flottilj- och övningsflygplatser
anpassade för militär verksamhet. Flygplatsens värde består bland annat av
möjligheten till militär flygverksamhet med flygplanet JAS 39 och att kunna öva
krigsfunktioner. För denna typ av verksamhet krävs ett miljötillstånd där
verksamheten som tillåts avvägs mot den omgivningspåverkan som den orsakar.
Flygplatsen är tillståndsprövad enligt miljöbalken och har ett tillstånd som beviljades
av Miljöprövningsdelegationen i Stockholms län 2015-01-29. Vid en omprövning av
miljötillståndet kan en ökning av störningskänslig bebyggelse inom bullerutsatta
området medföra att den prövande myndigheten bedömer att Försvarsmaktens
verksamhet behöver begränsas. Aktuell fastighet utsätts för bullernivåer över Lamax
80 dB, vilket överskrider gällande riktvärden för militärt flygbuller vid bostäder.
Föreslagen åtgärd skulle medföra ökad möjlighet för fler permanent- eller
fritidsboende inom det bullerutsatta området. Vid en prövning av miljötillståndet kan
en sådan ökning av störningskänslig bebyggelse medföra begränsningar i
Försvarsmaktens verksamhet, vilket skulle innebära påtaglig skada på riksintresset.
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Sökanden har inkommit med en svarsskrivelse på Swedavias och Försvarsmaktens
yttrande. Sökanden ifrågasätter i sitt yttrande varför inga fysiska bullerutredningar
utförts. En sådan bullerutredning skulle visa att problematiken med buller inte bara
skulle gälla aktuellt område. Vidare ifrågasätter sökanden Försvarsmaktens
hänvisning till att det bara kan bo en viss mängd människor i ett område och hur
dessa beräkningar görs.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att sökandens svarsskrivelse inte tillför
ärendet något nytt.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig, enligt 9 kap. 25 § PBL. Inga negativa
yttranden har inkommit.
För hela Gotland gäller Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun,
antagen av regionfullmäktige den 14 juni 2010, § 79. I gällande översiktsplan står
angivet att för att komma till rätta med hälsoeffekterna och kostnaderna inom
sjukvården m.m. är det viktigt att i all planering sträva efter att klara de nationella
riktvärden som tagits fram för olika typer av bullerstörningar.
Söder om aktuell fastighet finns en fornlämning, en boplats, registrerad. Boplatsen
har en oklar utbredning, analyser och fyndmaterial daterar boplatsen till förhistorisk
tid. Länsstyrelsen gör bedömningen att en ansökan om markingrepp ska skickas in till
Länsstyrelsen innan arbete påbörjas. Då boplatsen har en oklar utbredning kan det
även bli aktuellt med arkeologisk utredning för att ge fullgott beslutsunderlag.
Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade bedömning är att åtgärden påtagligt skulle
skada de riksintressen knutna till Visby flygplats genom att en utökning av
störningskänslig bebyggelse kan medföra inskränkningar vad gäller nyttjandet av
flygplatsen i framtiden.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Charlotta Karlsson, bygglovhandläggare. Miljö- och
byggnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden 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

Se bilaga 2, handlingar som ligger till grund för beslutet.
Överklagandehänvisning

Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från det att
berörd sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga 1.
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Skickas till
Sökande
Försvarsmakten meddelas beslutet
Swedavia meddelas beslutet
Sökande
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MBN § 256

VISBY RONDELLEN 1 - Nybyggnad av
affärsbyggnad och restaurang samt
anordnande av parkering

MBN 2019/8803

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 30 § planoch bygglagen (2010:900), PBL.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Lars Engelbrektsson (SD) i handläggningen i detta ärende.

Avgift

Avgift för avslag

17 960 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Eventuell reduktion av avgiften, enligt 9 kap 27 § plan- och bygglagen,
SFS 2010:900, meddelas i ”Beräkning samt beslut av eventuell reduktion” tillhörande
detta beslut. Av fakturan, som skickas separat, framgår den totala avgiften
inklusive eventuell reduktion av avgiften.
Upplysning

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ärendet avser uppförandet av en handelslokal (Dollarstore) och en
restaurangbyggnad (Burger King) med tillhörande parkeringsanläggning på
fastigheten Visby Rondellen 1, precis söder om Slite-rondellen i Visby. På fastigheten
ligger sedan tidigare bland annat en bensinstation som för närvarande drivs av St1.
Byggnaderna uppgår till 3080 kvm respektive 381 kvm bruttoarea och 3104
respektive 381 kvm byggnadsarea. Arkitektoniskt har de båda volymerna ett
industriellt uttryck med platt tak och standardiserade byggsystem där sinuskorrugerad
plåt, prefabricerade fasadelement och släta silverfärgade Paroc-element präglar
materialpaletten. Kulörmässigt bryter bjärta kontrastfärger såsom klarrött och blått av
mot de i övrigt gråsilvriga och beigea fasaderna. I förhållande till omgivningen kan
denna typ av gestaltning möjligtvis vara acceptabel i och med dess närhet till
angränsande externhandelsetablering på Skarphäll, där ett antal byggnader med ett
besläktat utseende återfinns.
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Bedömning

Föreslagen användning (handel och restaurang) bedöms strida mot gällande
detaljplan som förordar G = Bilservice. Även byggnadernas placering är planstridig
då båda i huvudsak är placerade utanför angivna byggrätter på prickad mark, mark
som inte får bebyggas. Sökanden har informerats via ett yttrande om förvaltningens
bedömning och att åtgärden kräver en ny detaljplan om man vill genomföra den som
redovisat. Det har av förvaltningens kontakt med sökanden därefter framgått att man
velat pröva åtgärden i miljö- och byggnämnden för ett avgörande.
Användning
Vilka typer av verksamheter som kan anses vara kompatibla med
användningsbestämmelsen ”Bilservice” förefaller vara en, inom vissa ramar, tänjbar
frågeställning (med hänvisning till den definition som finns att tillgå i Boverkets
planbestämmelsekatalog, se ”Förutsättningar”).
Definitionen tar upp att verksamheter som riktar sig till både bilar och bilister ingår i
begreppet. Aktuell handelsverksamhet (Dollarstore) kan inte sägas erbjuda tjänster
såsom bilförsäljning, biluppställning eller bilreparation. Däremot finns det på
Dollarstores hemsida en underkategori (av totalt 10) tillhörande en
huvudproduktkategori (av totalt 11) med benämningen ”Bil & Garage” där man kan
hitta diverse biltillbehör och bilvårdsprodukter, vilket enskilt kan sägas svara mot
definitionens ”försäljning av drivmedel och tillbehör”. Vidare avseende service till
bilister sägs även vissa andra produktkategorier såsom verktyg och livsmedel kunna
ingå. Enligt planbestämmelsekatalogen ska användningsbestämmelsen vara
förtydligad med vilka varukategorier som ej får saluföras. Aktuell detaljplan erbjuder
ingen ytterligare vägledning kring vad som ingår i detta fall. I Dollarstores sortiment
återfinns även byggvaror och verktyg, dock ej livsmedel. I övrigt erbjuds ett brett
sortiment motsvarande till exempel Claes Ohlson eller (icke-livsmedelssektionerna
på) Stora Coop eller ICA Maxi med hemelektronik, inredning, leksaker, kosmetik
med mera. Boverkets definition avslutas med att påpeka att separata
försäljningsföretag med annat än bil- och bilistprodukter inte hör hemma på
bilserviceområden. Avseende restaurangbyggnaden (Burger King) bör denna kunna
anses motsvara bilistservice i form av ”vägrestaurang”.
Placering
Oavhängigt diskussionen kring bilservicedefinitionen kvarstår frågan om
byggnadernas planstridiga placering. Rent byggnadsareamässigt finns totalt 4157
kvadratmeter byggrätt kvar att tillgå i de två större byggrätter som finns definierade i
planen, med befintlig byggnad inräknad. Aktuellt förslag redovisar en sammantagen
byggnadsarea på 3485 kvm, vilket ger en marginal på 672 kvm. Förslaget utgör alltså
ingen överexploatering i sig, dock är det omöjligt att klassa placeringen av
byggnadskropparna som en mindre avvikelse då de fullständigt ignorerar
detaljplanens utformning och intention. Endast en planändring bedöms kunna ge
möjlighet att utforma förslaget enligt inlämnad ansökan.
Sammantagen bedömning
Utöver den rena definitionsfrågan kring begreppet bilservice bör även andra faktorer
vägas in i bedömningen såsom detaljplanens syfte samt en identifiering av olika
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typologier av handelsverksamheter och var dessa kan sägas höra hemma i
stadsbilden.
Avseende detaljplanens syfte är det tydligt att den ursprungliga idén har varit att
skräddarsy en plan avsedd för en bensinstation med servicehall för bilar och
tillhörande försäljningsverksamhet samt en motellanläggning. Det planerade motellet
sägs också kunna fungera som ett välkommet komplement till den friluftsverksamhet
som finns i angränsande Rävhagen. Aktuellt förslag bedöms därmed innehållsmässigt
avvika påtagligt från gällande detaljplans avsikter.
Vidare skulle man som ett tankeexperiment kunna definiera en skala med ren
bilservice i den ena änden och ren handel i den andra. På en sådan skala förefaller det
lätt att placera in till exempel en bensinstation med tillhörande kiosk i den rena
bilservice-änden, emedan till exempel butiker som endast saluför livsmedel, kläder,
elektronik eller motsvarande lämpligast placeras i motsatt ände. Frågan som uppstår
är då vart på denna skala verksamheter som saluför breda sortiment, däribland
bilrelaterade produkter, bör placeras? Förvaltningens svar på denna fråga är att
bedömningen förslagsvis bör baseras på hur stor andel av det totala sortimentet som
riktas till bilservice. I Dollarstores fall är det lätt att konstatera att andelen produkter
som ingår i bilservice-begreppet är liten sett i relation till det totala utbudet och att
verksamheten därmed definitionsmässigt bättre motsvarar ändamålet handel än
bilservice. En breddad syn på frågan leder också till en allmän iakttagelse att områden
som är tingade för bilservice bör tydligt hålla sig till detta ändamål och verksamheter
såsom exempelvis Dollarstore, Jula, Biltema eller Claes Ohlson bör på motsvarande
sätt samlas i områden tingade för handel, såsom förslagsvis Stenhuggaren eller
Skarphällsområdet intill, för att undvika att man kringgår avsikterna med den fysiska
planeringen av staden.
Avseende föreslagen restaurangbyggnad är det dock förvaltningens bedömning att
verksamheten inte anses bryta mot planens användningsbestämmelser då den
betraktas ingå i bilservice-definitionen i egenskap av ”vägkrog”. Byggnaden har dock
en planstridig placering vilken inte kan anses utgöra en mindre avvikelse.
Sammanfattningsvis är det förvaltningens bedömning att bygglov för redovisade
åtgärder ej kan medges, baserat på ovanstående resonemang och med hänvisning till
punkt 2 i 9 kap 30 § PBL.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Max Fröderberg, bygglovarkitekt. Miljö- och byggnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 30 § planoch bygglagen (2010:900), PBL.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
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Beslutsunderlag

Se bilaga 2, handlingar som ligger till grund för beslutet.
Överklagandehänvisning

Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från det att
berörd sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga 1.
Skickas till
Sökande

98 (128)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-22

MBN § 257

VISBY S:T HANS 4 - Ifrågasatt olovlig
åtgärd, uppförande av markis på
restaurangbyggnad

MBN 2019/1471

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden påför
en
byggsanktionsavgift om 71 424 kr.
Miljö- och byggnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas inom 60
dagar från att beslutet vunnit laga kraft.

Avgift

Byggsanktionsavgift

71 424 kronor

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

Om byggsanktionsavgift beslutas om och att ni därefter inte vidtar rättelse ska miljöoch byggnämnden ta ut en ny byggsanktionsavgift med dubblerat belopp enligt 9
kap. 2 § PBF.
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 miljö- och byggnämndens 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 en markis som satts upp längs med fastighetens norra fasad utan
erforderligt bygglov och startbesked. Beslut att påföra
en
byggsanktionsavgift om 17 856 kr fattades av Miljö- och byggnämnden 2019-06-26
då rättelse inte vidtagits. Då rättelse fortfarande inte vidtagits innan Miljö- och
byggnämndens möte 2019-08-28 beslutades att påföra
ny
byggsanktionsavgift om 35 712 kr. Förvaltningen föreslår att Miljö- och
byggnämnden ska ta ut en ny fördubblad byggsanktionsavgift för överträdelsen om
71 242 kr i enlighet med 9 kap. 2 § PBF.
Bedömning

Överträdelsen och när den utfördes
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Förvaltningen har kunnat konstatera att markisen uppfördes under våren 2015.
Enligt 9 kap. 2 § första stycket 3c PBL krävs det bygglov för annan ändring av en
byggnad är tillbyggnad om ändringen innebär att byggnaden byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt
påverkas på annat sätt.
Förvaltningen anser att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas av markisen i
fråga och att åtgärden därför är bygglovspliktig.
Enligt byggnadsordningen tillhörande gällande detaljplan ska markiser undvikas i
Visby innerstad. Om de är nödvändiga för solskydd kan de sättas över enstaka
fönster, inte över en hel fasad.
Fastighetsägarna har i det här fallet inte har sökt något bygglov innan
byggnadsåtgärderna påbörjades och följaktligen påbörjat åtgärderna utan startbesked.
Möjlighet till lov i efterhand
Markisen är uppsatt på fastighetens norra fasad där behovet av solskydd är som
minst. Förvaltningen anser därför att markisen endast används som tak för
solskydd/väderskydd för caféets gäster under sommarhalvåret. För detta ändamål
anser förvaltningen att annan lösning finns att tillgå. Med stöd av ovanstående är
förvaltningens bedömning att åtgärden strider mot gällande detaljplan och att det
sannolikt inte kan ges bygglov i efterhand för markisen.
Byggsanktionsavgift
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska miljö- och byggnämnden 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 miljö- och byggnämnden 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. Som fastighetsägare till en fastighet i Visby
innerstad har du ett stort ansvar att förvalta kulturarvet och förhålla dig till de
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riktlinjer som gäller. Du förväntas ha kunskap om eller införskaffa dig kunskap om
gällande byggnadsordning tillhörande detaljplanen för Visby innerstad. Förvaltningen
bedömer därför 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) samt från bilder efter platsbesök
(se protokoll, handlingsnr 5) och avgiften grundas på 2019 års prisbasbelopp, dvs
46 500 kr.
Enligt 9 kap. 2 § PBF ska en ny avgift tas ut om en byggsanktionsavgift har beslutats
för en överträdelse och den avgiftsskyldige inte vidtar rättelse. Varje sådan avgift tas
ut med dubbla det belopp som togs ut senast.
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 miljö- och byggnämnden.
Fastighetsägarna
har givits möjlighet att vidta rättelse inför
Miljö- och byggnämndens sammanträden den 26 juni 2019 samt den 28 augusti 2019.
Rättelse vidtogs inte och Miljö- och byggnämnden beslutade att först påföra en
byggsanktionsavgift om 17 856 kronor för överträdelsen och sedan påföra ny
dubblerad byggsanktionsavgift om 35 712 kronor.
För att undvika ny byggsanktionsavgift kan rättelse ske genom att åtgärden helt tas
bort senast den 21 oktober 2019.
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

Miljö- och byggnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
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Miljö- och byggnämnden påför
byggsanktionsavgift om 71 424 kr.

en

Miljö- och byggnämnden 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
Information tillsynsplan
Foton från tillsynsbesök 2016-02-14
Meddelande om tillsynsbesök
Protokoll tillsynsbesök 2018-05-04
Underlag sanktionsarea
Beräkningsunderlag BSA
Miljö- och byggnämnden (2019-06-26
MBN §168), beslut
Tjänsteanteckning gällande tillsynsbesök
Miljö- och byggnämnden (2019-08-28
MBN §197), beslut
Tjänsteskrivelse förslag till beslut

Inkommen/upprättad
2015-06-08
2015-10-19
2016-02-19
2018-01-29
2018-05-04
2019-05-13
2019-05-13
2019-06-26

Handlingsnr
1
2
3
4
5
7
8
15

2019-08-28
2019-08-28

23
25

2019-09-16

28

Bilagor
Bilaga 1 – Information om förenklad delgivning
Bilaga 2 – Allmänna bestämmelser
Dina personuppgifter kan behöva lagras hos Region Gotland som ett led i vår
myndighetsutövning, (Dataskyddsförordningen artikel 6 punkt e). För att få veta mer
om hur Region Gotland behandlar personuppgifter
se http://www.gotland.se/personuppgifter där det även finns anvisningar om hur du
kan ta del av dina personuppgifter.
Överklagandehänvisning

Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från det att
berörd sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till
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MBN § 258

HAMRA HULEHÄLLAR 1:4 - Ifrågasatt olovlig
åtgärd

MBN 2019/1662

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden påför

och
en byggsanktionsavgift om

11 625 kr och avslutar därmed ärendet.
Miljö- och byggnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas inom 60
dagar från att beslutet vunnit laga kraft.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Anders Thomasson (C) i handläggningen i detta ärende.

Avgift

Byggsanktionsavgift

11 625 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 miljö- och byggnämndens 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 Miljö- och byggnämnden 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 miljö- och byggnämndens 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 behandlar en byggnad som uppförts på fastigheten utan erforderligt bygglov
och startbesked. Förvaltningen föreslår därför Miljö- och byggnämnden att påföra en
byggsanktionsavgift om 11 625 kronor och därmed avsluta ärendet.
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Bedömning

Överträdelsen och när den utfördes
Förvaltningen har kunnat konstatera att byggnaden och villavagnen uppfördes efter
2014 och innan 2016 (se handlingsnr 9).
Enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 PBL krävs det bygglov för att uppföra en ny
byggnad. Enligt 9 kap. 4 § första stycket 3 PBL krävs inte bygglov för att uppföra en
komplementbyggnad som tillsammans med andra komplementbyggnader inte får en
större byggnadsarea om 15 kvm, inte har en nockhöjd som överstiger 3,0 meter samt
inte placeras närmare gräns än 4,5 meter. En komplementbyggnad kan dock endast
uppföras som ett komplement till befintlig huvudbyggnad. Då det på fastigheten vid
tillfället för uppförandet av komplementbyggnaden inte fanns någon huvudbyggnad
krävdes bygglov för åtgärden.
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 miljö- och byggnämnden 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 miljö- och byggnämnden 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. Fastighetsägarna har uppfört en
komplementbyggnad innan en huvudbyggnad uppförts på fastigheten i tron om att
detta var okej. Okunskap om PBL är dock inte en anledning till att inte ta ut
byggsanktionsavgift. Förvaltningen bedömer därför 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
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avseende den aktuella åtgärden (se handlingsnr 10) och avgiften grundas på 2019 års
prisbasbelopp, dvs 46 500 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.
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 miljö- och byggnämnden.
I det här ärendet kan rättelse ske genom att åtgärden helt tas bort senast den 21
oktober 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

Miljö- och byggnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden påför

en byggsanktionsavgift om 11

625 kr och avslutar därmed ärendet.
Miljö- och byggnämnden 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

Inkommen/upprättad
2018-05-24

Handlingsnr
1
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Meddelande om tillsynsärende
2018-06-08
Meddelande om tillsynsbesök
2019-06-20
Protokoll tillsynsbesök 2019-07-24
2019-07-26
Flygfoton 2014-2016
2019-07-26
Planer och fasader från bygglov
2019-09-16
Beräkningsunderlag BSA
2019-09-16
Tjänsteskrivelse förslag till beslut
2019-09-17
Bilagor
Bilaga 1 – Information om förenklad delgivning
Bilaga 2 – Allmänna bestämmelser

3 och 4
6 och 7
8
9
10
11
12

Dina personuppgifter kan behöva lagras hos Region Gotland som ett led i vår
myndighetsutövning, (Dataskyddsförordningen artikel 6 punkt e). För att få veta mer
om hur Region Gotland behandlar personuppgifter
se http://www.gotland.se/personuppgifter där det även finns anvisningar om hur du
kan ta del av dina personuppgifter.
Överklagandehänvisning

Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till miljö- och byggnämnden 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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MBN § 259

VISBY VÅRDKLOCKAN 2 - Förslag till beslut
gällande ändrad användning från butik till
restaurang med bar

MBN 2019/8251

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden påför
en
byggsanktionsavgift om 32 550 kr och avslutar därmed ärendet.
Miljö- och byggnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas inom 60
dagar från att beslutet vunnit laga kraft.

Avgift

Byggsanktionsavgift

32 550 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 miljö- och byggnämndens 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 Visby Vårdklockan 2 som
inkom till förvaltningen den 10 juli år 2019. Enligt informationen som erhållits
uppges att byggnaden redan har fått ändrad användning och tagits i bruk, utan
erforderligt startbesked. Ändringen innebär att butiken gjorts om till servering och
bar. Parallellt pågår ett ärende som avser bygglov (MBN 2019/5499) för samma
ändring.
Detta beslut är ett led i miljö- och byggnämndens 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.
Bedömning

Överträdelsen och när den utfördes
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Förvaltningen har kunnat konstatera att lokalen har fått ändrad användning innan
ansökan om bygglov och startbesked beviljats i juli månad år 2019.
Enligt 9 kap 3 a§ PBL krävs det bygglov för annan ändring av en byggnad än
tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller
inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som bygganden senast har använts
för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda
användningen kommit till stånd.
Fastighetsägaren
i det här fallet sökt bygglov, men
byggnadsåtgärderna påbörjades utan startbesked.
Byggsanktionsavgift
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska miljö- och byggnämnden 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 miljö- och byggnämnden har lämnat
startbesked.
har i det här fallet sökt bygglov, men byggnadsåtgärderna
påbörjades innan miljö- och byggnämnden lämnat 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
bygglovsärende med diarienummer MBN 2019/5499 avseende den aktuella åtgärden
(se handling nr 5 ) och avgiften grundas på 2019 års prisbasbelopp, dvs 46 500 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 miljö- och byggnämnden.
I det här ärendet finns det möjlighet att begå rättelse genom att återställa det som har
uppförts som innebär att baren och den delen som har byggts om måste återställas
till det ursprungliga utförande senast den 21 oktober år 2019. Förvaltningen kommer
att göra besök på platsen för att säkerställa om rättelse har genomförts (tid för besök
meddelas vid senare tillfälle). Ni kan också meddela förvaltningen i förväg om ni
anser att genomföra rättelse senast den 21 oktober år 2019.
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
överträdelsen, var ansvarig
för den delen av fastigheten när överträdelsen begicks samt fick fördel av
överträdelsen när åtgärderna påbörjades och när byggnadsverket togs i bruk.
ska därför betala hela byggsanktionsavgiften.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Anna Hallin, bygglovhandläggare. Miljö- och byggnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden påför
en
byggsanktionsavgift om 32 550 kr och avslutar därmed ärendet.
Miljö- och byggnämnden 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
Artikel från restaurang Krönet
Ansökan om bygglov
Beräkningsunderlag BSA

Inkommen/upprättad
2019-07-10
2019-07-17
2019-07-18
2019-09-18
2019-09-18

Handlingsnr
1
2 och 3
4
5
6

Bilagor
Bilaga 1 – Information om förenklad delgivning
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Bilaga 2 – Allmänna bestämmelser
Dina personuppgifter kan behöva lagras hos Region Gotland som ett led i vår
myndighetsutövning, (Dataskyddsförordningen artikel 6 punkt e). För att få veta mer
om hur Region Gotland behandlar personuppgifter
se http://www.gotland.se/personuppgifter där det även finns anvisningar om hur du
kan ta del av dina personuppgifter.
Överklagandehänvisning

Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från det att
berörd sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Skickas till
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MBN § 260

HEMSE ANDEN 10 - Förslag till beslut
gällande ändrad användning från butik till
restaurang

MBN 2019/1631

Ärendets behandling under mötet

Ärendet utgår. Fastighetsägaren har begått rättelse.
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MBN § 261

Förslag om godkännande av överklagande,
utvecklad talan och fullmakt att företräda
nämnden vid den fortsatta överprövningen
av Länsstyrelsens beslut att upphäva Miljöoch byggnämndens beslut om
byggsanktionsavgift avseende ifrågasatt
olovlig åtgärd på fa

MBN 2019/1339

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att:
godkänna att Länsstyrelsens beslut dnr 403-1201-2019, att upphäva Miljö- och
byggnämndens beslut om byggsanktionsavgift i detta ärende har överklagats,
godkänna förvaltningens förslag till utvecklad talan i överklagandet, och
ge biträdande stadsarkitekt Gunnar Gustafsson, fullmakt att företräda Miljö- och
byggnämnden i Mark- och miljödomstolen och Mark-och miljööverdomstolen i
detta ärende.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Oscar Lindster (S) i handläggningen i detta ärende.

Sammanfattning

Miljö- och byggnämnden överklagade genom biträdande stadsarkitekt Gunnar
Gustafsson, 2019-10-02, Länsstyrelsens beslut, dnr 403-1201-2019 från 2019-09-11,
att undanröja Miljö- och byggnämndens beslut, MBN 2019/1339 från 2019-02-06,
om att ta ut en byggsanktionsavgift för ifrågasatt olovlig åtgärd på fastigheten Visby
Linet 7. I överklagandet yrkades att Mark- och miljödomstolen ska upphäva
Länsstyrelsens beslut och fastställa nämndens beslut.
Tillsammans med överklagandet begärdes även att senast den 30 oktober 2019 få
inkomma med utvecklad talan, en bekräftelse på att Miljö- och byggnämnden står
bakom beslutet att överklaga, samt en fullmakt från Miljö- och byggnämnden för
biträdande stadsarkitekt Gunnar Gustafsson att företräda nämnden i den fortsatta
prövningen av detta ärende.
Länsstyrelsen bedömer att nämndens beslut inte hade tillräcklig precision för att ligga
till grund för att ta ut en byggsanktionsavgift. Nämnden anser att Länsstyrelsen
kommer till den slutsatsen utan att i tillräcklig utsträckning ta hänsyn till alla
omständigheter i ärendet.
Nämnden bedömer att det finns brister i startbeskedet men att det även innehåller
sådan information som pekar mot att startbeskedet endast avser rivning samtidigt
som det saknar avgörande information för att det ska kunna tolkas även som ett
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startbesked. för uppförande av tillbyggnaden av bostadshuset och av
garagebyggnaden. Exempelvis saknas en kontrollplan för uppförandet.
Nämnden anser sammantaget att nämnden bortom allt rimligt tvivel har visat att det
var byggherren och kontrollansvarig som initierade uppdelningen av startbeskedet i
två etapper, en etapp 1 som avsåg rivning av garaget och en etapp 2 som skulle avse
uppförande tillbyggnad och garage. Bedömningen är att både byggherren och
kontrollansvarig hade förstått eller borde ha förstått samt hade kompetens att förstå
innebörden av statbeskedet för etapp 1 som utfärdades 2016-10-28 och att deras
agerande var en risktagning som inte kan lastas Miljö- och byggnämnden. Miljö- och
byggnämnden yrkar därför att Mark- och miljödomstolen ska upphäva Länsstyrelsens
beslut och fastställa nämndens beslut.
Bedömning

Länsstyrelsen kommer, i sitt beslut att upphäva nämndens beslut om
byggsanktionsavgift, fram till att nämndens ”Beslut om startbesked etapp 1, rivning
och fastställande av kontrollplan” inte har så stor precision att det kan ligga till grund
för att ta ut en byggsanktionsavgift. Nämnden anser att Länsstyrelsen kommer till
den slutsatsen utan att i tillräcklig utsträckning ta hänsyn till alla omständigheter i
ärendet.
Nämnden bedömer att det finns brister i startbeskedet men att det även innehåller
sådan information som pekar mot att startbeskedet endast avser rivning samtidigt
som det saknar avgörande information för att det ska kunna tolkas även som ett
startbesked för uppförande av tillbyggnaden av bostadshuset och av
garagebyggnaden. Exempelvis saknas en kontrollplan för uppförandet av
tillbyggnaden och garagebyggnaden. Om en sådan inte fanns är det nämndens
uppfattning att en kontrollansvarig ska förstå att förutsättningar för startbesked för
uppförande av i det här fallet tillbyggnaden och garaget inte förelåg.
Vidare bör även det faktiska händelseförloppet samt byggherrens och den
kontrollansvarigs kompetens vägas in i bedömningen av om dessa borde eller inte
borde ha förstått startbeskedets innebörd eller att det åtminstone borde ha föranlett
byggherren eller kontrollansvarig att begära ett förtydligande från nämnden om
avsikten med det lämnade startbeskedet.
Beslut om startbesked med rubriken ”Beslut om startbesked etapp 1, rivning och
fastställande av kontrollplan” meddelades sökanden/byggherren, 2016-10-28. Dagen
innan, 2016-10-27, hölls Tekniskt samråd i samma ärende. Vid mötet deltog
handläggande byggnadsinspektör, byggherren och kontrollansvarig. Av protokollet
fört vid samrådet framgår att det saknades underlag för att kunna utfärda startbesked
för både rivning av garaget och uppförande av dels tillbyggnaden av bostadshuset,
dels av garaget.
Enligt handläggaren framkom vid mötet att byggherren hade bråttom att komma
igång med arbetena. Från byggherren i samråd med kontrollansvarig framkom därför
önskemål om att statbeskedet skulle delas upp i två etapper, dels en etapp 1 som
avser rivning, som kan utfärdas efter en mindre komplettering, det saknades endast 1
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st. handling, godkänd rivningsplan, dels en etapp 2 som avser uppförande av
tillbyggnad av bostadshus och garage, som skulle utfärdas när byggherren hade
kompletterat underlaget med de saknade handlingarna. Vid det Tekniska samrådet
saknades kontrollplan för uppförande av tillbyggnad och garage,
brandskyddsdokumentation, samt beräkningar av utbyggnadens energianvändning.
Förfarandet att dela ett startbesked i etapper görs men aldrig på nämndens eget
initiativ. Det finns därför all anledning för nämnden att anta att detta inte skedde på
nämndens initiativ i det här fallet heller. Nämndens bedömning är att initiativet att
dela upp startbeskedet i etapper inte kan ha kommit någon annanstans ifrån än från
byggherren och kontrollansvarig, som därmed också måste ha förstått att det
utfärdade startbeskedet endast omfattade rivning av garaget och inget annat.
Dagen efter, 2016-10-28, inkommer kompletterande handlingar tillhörande
underlaget för startbeskeden för etapp 1 och delar av underlaget för etapp 2. De
inkomna handlingarna bedöms räcka för att utfärda statbesked för etapp 1, som
överenskommet, men som väntat inte för etapp 2. Startbesked för etapp 1, rivning
utfärdas samma dag. Under rubriken ”Förutsättningarna för startbeskedets giltighet”
i startbeskedet redovisas endast de handlingar som är relevanta för rivningsarbetena.
Övriga nödvändiga handlingar för starbesked etapp 2 inkommer på byggherrens
initiativ först 2017-05-15, inklusive kontrollplan för uppförande av tillbyggnad och
garage.
Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att ”Det som framstår som självklart för
tjänstemannen är inte alltid självklart för adressaten.”. Till detta vill nämnden lägga
att om det inte finns någon kontrollplan så ska kontrollansvarig veta att det inte finns
något startbesked. Både byggherren och kontrollansvarig bedöms besitta tillräckliga
fackkunskaper för att förstå vad som har skett och gällt vid de olika tidpunkterna i
ärendet. Bedömningen är att Länsstyrelsen lägger för lite vikt vid den aspekten i sitt
beslut.
Nämnden anser sammantaget att nämnden bortom allt rimligt tvivel har visat att
både byggherren och kontrollansvarig hade förstått eller borde ha förstått
innebörden av statbeskedet för etapp 1 som utfärdades 2016-10-28 och att deras
agerande var en risktagning som inte kan lastas Miljö- och byggnämnden. Miljö- och
byggnämnden yrkar därför att Mark- och miljödomstolen ska upphäva Länsstyrelsens
beslut och fastställa nämndens beslut.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Gunnar Gustafsson, bitr. stadsarkitekt. Miljö- och
byggnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden beslutar att:
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godkänna att Länsstyrelsens beslut dnr 403-1201-2019, att upphäva Miljö- och
byggnämndens beslut om byggsanktionsavgift i detta ärende har överklagats,
godkänna förvaltningens förslag till utvecklad talan i överklagandet, och
ge biträdande stadsarkitekt Gunnar Gustafsson, fullmakt att företräda Miljö- och
byggnämnden i Mark- och miljödomstolen och Mark-och miljööverdomstolen i detta
ärende.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Skickas till
Mark- och miljödomstolen vid nacka Tingsrätt
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MBN § 262

Förslag till utvecklad talan i överklagande av
Länsstyrelsens beslut, dnr 403-2488-2019
från 2019-09-13, att upphäva och
återförvisa miljö- och byggnämndens beslut
att neka bygglov för nybyggnad på
fastigheterna Visby Malajen 7, 8 och 9

MBN 2019/5478

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till utvecklad talan
som sitt eget.

Sammanfattning

Miljö- och byggnämnden har genom biträdande stadsarkitekt Gunnar Gustafsson,
med stöd av beslut från Miljö- och byggnämnden, överklagat Länsstyrelsens beslut,
dnr 403-2488-2019 från 2019-09-13, att upphäva och återförvisa Miljö- och
byggnämndens beslut, MBN § 131 från 2019-05-22, att neka bygglov för nybyggnad
av radhus och teknikrum/förråd samt anordnande av parkering på fastigheterna
Visby Malajen 7, 8 och 9, i ärende MBN 2019/5478.
I överklagandet yrkades att Mark- och miljödomstolen i första hand upphäver
Länsstyrelsens beslut och fastställer Miljö- och byggnadsnämndens beslut, och i
andra hand upphäver Länsstyrelsens beslut och återförvisar ärendet till Länsstyrelsen
för fortsatt prövning.
Tillsammans med överklagandet begärdes även att i utvecklad form få återkomma
med skälen för överklagandet senast den 30 oktober 2019, vilket Mark- och
miljödomstolen har godkänt.
Länsstyrelsen anser att den avslagsgrund Miljö- och byggnämnden använt sig av inte
är tillämplig i det aktuella ärendet. Miljö- och byggnämnden har som grund för sitt
avslag tillämpat 2 kap 6 § plan- och bygglagen (PBL) och kommit fram till att den
ansökta bebyggelsen inte uppfyller kravet på ”intresset av en god helhetsverkan”
mm.
Av 9 kap 30 § PBL framgår i huvudsak att bygglov ges ska för en åtgärd, om den inte
strider mot detaljplanen och uppfyller de krav som följer av bl.a. 2 kap 6 § första
stycket 1 PBL, d.v.s. är lämpligt med hänsyn till bl.a. intresset av en god
helhetsverkan. Det innebär att ”intresset av en god helhetsverkan” inte kan anses
vara fullt ut prövade i detaljplanen.
Bedömningen är att Länsstyrelsen har upphävt och återförvisat ärendet på felaktiga
grunder.
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Miljö- och byggnämnden vidhåller uppfattningen att Malajen 7, 8 och 9 i första hand
bör bebyggas med fristående villor. Oavsett om det med stöd av detaljplanen går eller
inte går att styra den saken full ut så kvarstår ändå nämndens bedömning att den nu
ansökta bebyggelsen inte är lämplig för den aktuella platsen med hänvisning till
”intresset av en god helhetsverkan”, och därför inte ska tillåtas.
Det underliggande skälet till nämndens uppfattning är bedömningen att den
föreslagna bebyggelsen i grunden innebär en överexploatering.
Bedömningen är att det planerade antalet lägenheter inte medger utformningen av en
godtagbar utemiljö på de aktuella fastigheterna och att parkerings- och
trafiksituationen i området blir olämplig. Antalet bostäder blir för många i
förhållande vad de aktuella fastigheterna kan anses tåla. Detta skapar i sin tur, för
helhetsintrycket, obalans i stadsbilden i förhållande till den övriga bebyggelsen inom
detaljplanen, i första hand i förhållande till den redan framväxta glesare
villabebyggelsen.
Eftersom antalet bostäder inte är reglerad i detaljplanen och bedömningen i det
aktuella fallet är att just detta på flera punkter starkt påverkar ”intresset av en god
helhetsverkan” är bedömningen att nämnden hade fog för att avslå den aktuella
ansökan.
Bedömning

Länsstyrelsen anser att den avslagsgrund Miljö- och byggnämnden använt sig av inte
är tillämplig i det aktuella ärendet. Miljö- och byggnämnden har som grund för sitt
avslag tillämpat 2 kap 6 § plan- och bygglagen (PBL) och kommit fram till att den
ansökta bebyggelsen inte uppfyller kravet på ”intresset av en god helhetsverkan”
mm.
Länsstyrelsen menar att: ” Detaljplaner utformas ofta så att det står klart vad som
menas med det som räknas upp i bestämmelsen i plan- och bygglagen, bland annat
en god helhetsverkan, skydd mot trafikolyckor, hushållning med energi och vatten,
avfallshantering med mera. Nu gällande detaljplan är en relativt ny detaljplan som
fortfarande är i sitt genomförandeskede. Under genomförandetiden finns en
garanterad byggrätt enligt detaljplanen. Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen redan
hanterat frågor kring helhetsverkan, skydd mot trafikolyckor med mera. Detaljplanen
måste dock läsas och förstås med fokus på syftet – att möjliggöra byggande.”
Av 9 kap 30 § PBL framgår i huvudsak att inom ett område med detaljplan ska
bygglov ges för en åtgärd, om åtgärden inte strider mot detaljplanen och uppfyller de
krav som följer av 2 kap 6 § första stycket 1 och 5 PBL, d.v.s. bebyggelsen ska
utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till (1) stads- och
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan, samt (5) möjligheterna att hantera avfall. Det innebär dels att
”intresset av en god helhetsverkan” inte kan anses vara fullt ut prövade i detaljplanen,
på det sätt som Länsstyrelsen menar, dels att det i bygglovsprövningen finns en
skyldighet för nämnden att slutligt pröva om ”intresset av en god helhetsverkan” är
uppfylld.
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Bedömningen är således att Länsstyrelsen har upphävt och återförvisat ärendet på
felaktiga grunder. Länsstyrelsen borde inte ha nöjt sig med att endast hävda att frågan
om ”intresset av en god helhetsverkan” redan är avgjord i detaljplanen. Länsstyrelsen
borde ha prövats ärendet i sak, vilket nämnden alltså bedömer att Länsstyrelsen inte
har gjort!
För att uppnå en lämplig bebyggelse med avseende på helheten i förhållande till den
redan existerande bebyggelsen inom detaljplanen vidhåller Miljö- och byggnämnden
uppfattningen att Malajen 7, 8 och 9 i första hand bör bebyggas med fristående villor.
Oavsett om det med stöd av detaljplanen går eller inte går att styra den saken full ut
så kvarstår ändå nämndens bedömning att den nu ansökta bebyggelsen inte är
lämplig för den aktuella platsen med hänvisning till ”intresset av en god
helhetsverkan”, och därför inte ska tillåtas. Utöver vad som har anförts i
motiveringen till beslutet vill nämnden därför lägga till ett förtydligande som stöd för
nämndens bedömning.
Det underliggande skälet till nämndens uppfattning, att den ansökta exploatering är
olämplig, är bedömningen att den föreslagna bebyggelsen i grunden innebär en
överexploatering av de aktuella fastigheterna med avseende på antalet bostäder som
förslaget innebär, 17 stycken. Bedömningen är att det planerade antalet lägenheter
inte medger utformningen av en godtagbar utemiljö på de aktuella fastigheterna och
att parkerings- och trafiksituationen i området blir olämplig. Antalet bostäder blir för
många i förhållande vad de aktuella fastigheterna kan anses tåla. Bedömningen är att
detta i sin tur, för helhetsintrycket, skapar obalans i stadsbilden i förhållande till den
övriga bebyggelsen inom detaljplanen, i första hand i förhållande till den redan
framväxta glesare villabebyggelsen.
Bara för att detaljplanen endast reglerar högsta tillåten byggnadsarea och högsta
tillåtna byggnadshöjd, men inte högsta antalet bostadsenheter, innebär detta inte att
de aktuella fastigheterna kan bebyggas med ett obegränsat antal lägenheter. Eftersom
antalet bostäder inte är reglerad i detaljplanen och bedömningen i det aktuella fallet är
att just detta på flera punkter starkt påverkar ”intresset av en god helhetsverkan” är
bedömningen att nämnden hade fog för att avslå den aktuella ansökan.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Gunnar Gustafsson, bitr. stadsarkitekt. Miljö- och
byggnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till utvecklad talan
som sitt eget.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
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Skickas till
Mark- och miljödomstolen
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MBN § 263

Sammanträdesplan 2020 Miljö- och
byggnämnden

MBN 2019/9312

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden fastställer sammanträdesplan för 2020.

Sammanfattning

Nedanstående kalendarium ligger till grund för Miljö- och byggnämndens och
arbetsutskottets sammanträden 2020. Sammanträdena kommer att hållas mellan
klockan 09:00-16:00.
Föreslagna tider har anpassats efter det ekonomiska årshjulet,
koncernledningsgruppens sammanträden, regionstyrelsens- samt arbetsutskottets
sammanträden. För sommaruppehållet har även beaktats den lagstadgade 10veckorsregeln för handläggning.
Arbetsutskott

Sammanträde

Kommentar

16 januari

6 februari

Au och nämnd torsdag.

19 februari

4 mars

25 mars
7 maj

16 april
26 maj

9 juni
12 augusti
3 september
1 oktober
3 november
3 december

24 juni
26 augusti
15 september
14 oktober
18 november
17 december

Nämnd på torsdag Regu onsdag
Au på torsdag, budgetberedning. Nämnd på
tisdag, RS på onsdag.
Au på tisdag, skolavslutning onsdag.
Au på torsdag för RS på onsdag
Au på torsdag för RS på onsdag
Au på tisdag för RS au på onsdag
Au på torsdag för RSau på onsdag.
Nämnd på torsdag för RS på onsdag.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Marie Engström, nämndsekreterare. Miljö- och byggnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin yrkar att:
Miljö- och byggnämnden fastställer sammanträdesplan för 2020.
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Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-03.
Skickas till
Registrator-rs@gotland.se
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MBN § 264

Val av ny ledamot i Miljö- och
byggnämndens arbetsutskott

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden utser Therese Sonehag (MP) till ersättare i Miljö- och
byggnämndens arbetsutskott.
Miljö- och byggnämnden väljer ledamöter och ersättare enligt följande:
Ledamöter
C
Eva Ahlin, Mästerby Bander 108, 622 32 Gotland Tofta (Ordförande)
M
Ingemar Lundqvist, Väte Hassle 819, 623 78 Klintehamn (1:e vice ordförande)
S
Anne Ståhl Mousa, Lummelunda Tjaulsvägen 27, 621 71 Visby (2:e vice
ordförande)
C
Kerstin Löfgren-Dahlström, Lärbro Norrbys 2435, 624 53 Lärbro
V
Tore Tillander, Slottsbacken 2, 624 48 Slite
Ersättare
C
Anders Thomasson, Hamra Stora Sindarve 508 B, 623 32 Burgsvik
C
Ola Hallvede, Björke Björksarve 138, 621 42 Romakloster
C
Tjelvar Andersson, Stenkyrka Stenstugu 410, 624 42 Tingstäde
C
Börje Bendelin, Väte Magnuse 818, 623 78 Klintehamn
C
Gunnel Lindby, Lyegatan 3, 621 43 Visby
L
Lena Grund, Järnvägsgatan 4, 623 50 Hemse
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i C-gruppen.
M
M
KD

S
S
S
S
S
S
S

Ingela Gardelin, Vibble Ulfsparre väg 3, 622 60 Visby
Niklas Carlberg, c/o Sorby Mästergatan 22 lgh 1302, 621 39 Visby
Johan Asplund, Sproge Snoder 886, 623 43 Havdhem
att i nu nämnd ordning inträde vid förhinder för ordinarie i M-gruppen.
Thord Ingesson, Väskinde Lummulundsväg 215, 622 76 Visby
Ylva Bendelin, Guldrupe Hallbjäns 133 A, 622 34 Romakloster
Tony Ekman, Lummelundsväg 70, 621 41 Visby
Kjell Wahlström, Varpastigen 6, 624 49 Slite
Oscar Lindster, Västergarn Öninge 127, 622 30 Tofta
Gullvi Edlund, Magasingatan 13, 621 58 Visby
Lilian Stenman, Mistelvägen 3, 624 44 Tingstäde
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att i nu nämnd ordning inträde vid förhinder för ordinarie i S-gruppen.
Fi

Gubb Marit Stigson, Signalgatan 10 C, 621 47 Visby
att inträda vid förhinder för Tore Tillander.

MP
MP
SD
SD

Karin Stephansson, Vikingagatan 14, 621 55 Visby
Therese Sonehag, Själsö Själsövägen 5, 622 76 Visby
Håkan Lilja, Stora Törnekvior 78, 621 37 Visby
Lars Engelbrektsson, Steffensväg 4, 621 46 Visby

Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur C-M-L-KD-gruppen resp. S-MP-V-Figruppen i den ordning de upptas i detta protokoll. Därefter skall ersättarna inkallas i den
ordning de upptas i detta protokoll.

Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Eva Ahlin yrkar att:
Miljö- och byggnämnden utser Therese Sonehag (MP) till ersättare i Miljö- och
byggnämndens arbetsutskott.
Miljö- och byggnämnden väljer ledamöter och ersättare enligt bestämt ordning.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
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MBN § 265

Redovisning delegationsbeslut 2019

MBN 2019/14

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning

Miljö- och byggnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med nämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas
till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer
delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa
ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själva ta
över ärendet och fatta beslut.
Följande delegationsbeslut redovisas för perioden 2019-09-01 - 2019-09-30
Lista med delegationsbeslut av enheten Bygg samt Förebyggande Räddningstjänsten,
160 stycken ärenden
Lista med delegationsbeslut av enheten Miljö, 33 stycken ärenden.
Lista med delegationsbeslut av enheten Vatten, 49 stycken ärenden.
Lista med delegationsbeslut av enheten Livsmedel, 34 stycken ärenden.
Lista med delegationsbeslut Miljö- och byggnämndens arbetsutskott, 3 stycken
ärenden
Ärendets behandling under mötet

Miljö- och byggnämnden tar del av delegeringsbesluten.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
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MBN § 266

Statistik till Miljö- och byggnämnden 2019

MBN 2019/15

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av statistik för perioden 2019-0901 - 2019-09-30.

Ärendets behandling under mötet

Miljö- och byggnämnden tar del av statistiken för perioden 2019-09-01 - 2019-01-30.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av statistik för perioden 2019-0901 - 2019-09-30.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
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MBN § 267

Diverse skrivelser - september 2019

MBN 2019/24

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av Diverse skrivelser inkomna
2019-09-01 - 2019-09-30.

Ärendets behandling under mötet

Miljö- och byggnämnden tar del av Diverse skrivelser inkomna 2019-09-01 - 201909-30.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö-och byggnämnden godkänner redovisningen av Diverse skrivelser inkomna
2019-09-01 - 2019-09-30.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
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MBN § 268

Bisysslor - samlingsärende 2019

MBN 2019/10

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av bisysslor.

Ärendets behandling under mötet

Miljö- och byggnämnden tar del av redovisade bisysslor.
Yrkande
Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av bisysslor.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
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MBN § 269

Övriga frågor

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma i
frågan till kommande nämndsammanträde.

Ärendets behandling under mötet

Övertäckning av deponier
Thord Ingesson (S) ställer fråga angående övertäckning av deponier.
I korthet gäller det möjligheten att kunna använda restprodukter från stenindustrin
för övertäckning av deponier istället för den lera som nu importeras till Gotland.
Som vi har förstått det finns det ett ärende inom regionen som bereder just denna
fråga. Möjligtvis kan det vara så att frågan egentligen hanteras av Tekniska Nämnden
men enligt informationen vi fått är Miljö- och byggnämnden möjligtvis remissinstans
i ärendet.
Förtydligad frågeställning:
- Stämmer det att Miljö- och byggnämnden har del i ett ärende som rör
användningen av restprodukter från stenindustrin för övertäckning av deponier?
- Om så är fallet, har förvaltningen en tidsplan för hanteringen av ärendet, och om
ärendet kommer att passera nämnden eller om den i sin helhet hanteras
av tjänstemännen?
På grund av tidsbrist hanteras inte ärendet vid nämndsammanträdet.
Yrkande
Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma i
frågan till kommande nämndsammanträde.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
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