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En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan en kommun, markägare och grannar. Den reglerar vad
såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen styr markens
användning t.ex. placering, höjder och storlek på byggnader, dragning av gång- och cykelvägar, ledningars
placeringar m.m. Detaljplanering prövar och reglerar kommunens mark- och vattenanvändning exempelvis när
ny bebyggelse ska uppföras eller vilka funktioner som föreslås finnas på platsen t.ex. handel eller kontor. En
detaljplan ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Allmänna platser är till exempel
gator, cykelvägar och parkområden. Kvartersmark är platser som ska ha en specifik användning som inte är
allmän, till exempel bostadsbebyggelse eller industrimark. En detaljplan medför en rätt att bygga enligt planens
bestämmelser under en angiven tid som ska vara mellan 5 och 15 år.
Detaljplanen består av flera planhandlingar. Plankartan är ett juridiskt bindande dokument och är det som
främst utgör grunden för kommande prövningar om bygg- eller marklov. Planbeskrivningen beskriver planens
syfte, tidigare ställningstaganden, platsens förutsättningar och de förändringar som planen möjliggör. Den är
ett stöd i tolkningen av plankartan. Till planhandlingarna kan diverse utredningsmaterial bifogas.
Planläggning med detaljplan syftar till att mark- och vattenområden, vid frågan om exploatering, ska användas
till de ändamål de är mest lämpade för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.
När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process reglerad i plan- och bygglagen
(PBL) med syfte att ge delaktighet för berörda, få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och för att uppnå en
bred förankring av förslaget.
Nedan visas en illustration av planprocessen enligt normalt förfarande. Byggnadsnämnden (BN) i Region
Gotland kallas numer för Miljö- och byggnämnden (MBN).

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten PLAN
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000vxl
E-post: sbfplan@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se/detaljplan
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Planen hanteras enligt PBL 2010 med normalt planförfarande enligt övergångsbestämmelser SFS 2014:900 p.2
Beslut om planuppdrag fattades av Byggnadsnämnden i Region Gotland den 12 december 2012 § 281.
Planhandlingarna var utsända för samråd fr o m 16 december 2016 t o m 20 januari 2017. Reviderade
planhandlingar var utställda för granskning under perioden 8 maj t o m 7 juni 2017. Inför antagande har
önskemål framförts att planförslaget bör pröva även för tillfällig vistelse. Förslaget har reviderats och ställs ut
på nytt.
Detaljplanens bakgrundskarta utgörs av ett urval av grundkartans information i syfte att uppnå en hög
läsbarhet. Grundkartan upprättades 2017-12-14 och uppdaterades 2020-05-28 (koordinatsystem SWEREF
991845, höjdsystem RH 2000). Planförslaget är upprättat med planbestämmelser enligt Boverkets nationella
bestämmelsekatalog.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planförslaget syftar till att möjliggöra för en försäljning av fastigheten Gotland
Othem Strandridaregården 1, som ägs av Region Gotland genom att ändra
användningen från A – allmänt ändamål till B – Bostäder. Planförslaget möjliggör
också för att fastigheten kan användas för O1 – Hotell (och vandrarhem) samt K –
Kontor i syfte att uppnå en flexibel plan över tid. Det centrala läget och den
kulturhistoriska miljön i bruks- och badorten Slite gör fastigheten till ett attraktivt
område för såväl permanent boende som besöksnäring och kontorsverksamhet.
Gällande detaljplan antagen 1973-02-05 anger fastigheten till allmänt ändamål
vilket inte längre används i planeringssammanhang och därför inte längre bedöms
aktuellt.
Strandridaregården är i Länsmuseets kulturhistoriska miljö- och
byggnadsinventering (1991) utpekad som en mycket vacker, värdefull och
bevarandevärd kulturmiljö. På fastigheten finns tre befintliga byggnader med höga
kulturhistoriska värden: Tullhuset, Brygghuset och Ladugården. Tullhuset har
under senare år stått tomt och en ändrad användning bedöms som mycket positiv
både för byggnaden i sig och för Slite samhälle. Att fler bostäder och/eller
övernattningsmöjligheter tillskapas i ett centralt läge bedöms bidra till en positiv
samhällsutveckling.
Tullhuset utgör en av de intressantaste byggnaderna i Slite och är därför
”omistbar” enligt Länsstyrelsens byggnadsinventering. Övriga byggnader på
fastigheten bedöms också besitta höga tekniska kvalitéer och bidrar genom sin
ålder och sina arkitektoniska uttryck som en viktig del av bebyggelsemiljön i Slite.
Fastighetens läsbarhet över ortens utveckling som in- & utskeppningshamn för
kalkprodukter och som samhälle i stort medför högre krav om hänsyn och
varsamhet vid exploatering. En aktualiserad kulturvärdesinventering (Gotlands
museum 2016) samt en arkeologisk förundersökning inklusive borttagande av
fornminne (Arrendus 2018 & 2019) har utförts inom ramen för planarbetet och
bifogas detaljplanen. Med stöd av dessa föreslås skydds- och
varsamhetsbestämmelser samtidigt som en försiktig exploatering som
underordnar sig platsens kulturhistoriska värden ändå kan genomföras. Inom
planområdet råder utökad lovplikt för anmälningspliktiga åtgärder samt förbud
mot rivning eller förvanskning av befintliga byggnader. Planen medger uppförande
av en ny helt fristående byggnad tillsammans med en utbyggnad/påkoppling till
Brygghuset i ett läge där det historiskt sett funnits en större byggnad.
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Nya byggrätter har försetts med utformningsbestämmelser i syfte att medge
utveckling i samklang med de höga kulturvärdena.
Planförslaget har anpassats utifrån den rumsskapande och biotopskyddade allé av
i huvudsak (rödlistade) almar som löper runt fastigheten.
Den gröna gårdsmiljön utgör en väsentlig del i förståelsen för den gamla
tullbostadens roll i samhällets historia. För hela planområdet gäller därför ändrad
lovplikt för trädfällning (med krav på återplantering). Den utökade lovplikten gäller
också åtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet i syfte att lokalt
omhänderta eller fördröja höga dagvattenflöden.
Den öppna trädgårdsytan upp mot byggnaderna bildar en visuellt markerad
övergång mellan den äldre bebyggelsen och det moderna samhällets centrum,
med affärer och parkeringar. Trädgårdens historia – dess läsbarhet med svagt
synliga spår av odlingsbäddar som visar tullboställets koppling till självhushållning
– får inte påverkas av t.ex. avgränsningar mellan bostadsbyggnader.
Fastighetens kulturhistoriska värden medför att antalet möjliga parkeringsplatser
som går att anordna på kvartersmark begränsas till maximalt sex stycken. Övriga
användningar i planen medför att en lägre p-norm än Region Gotlands nuvarande
parkeringsriktlinjer anger därmed är motiverad.
Varken avsedd parkeringsyta eller dess tillfart får hårdgöras med hänsyn till
kulturvärden och förmåga till lokal fördröjning av dagvatten. Parkeringsytan ska
regleras som gemensamhetsanläggning om fastigheten delas. Övriga ytor inom
planområdet får inte förses med byggnader eller användas som parkering.
Fastigheten får endas angöras med bil från utpekad tillfart.
Bedömning av
miljöpåverkan

Samhällsbyggnadsförvaltningens har i behovsbedömning utförd 2013-12-12 gjort
bedömningen att en delning av fastigheten, tillsammans med ändrad användning
till bostäder eller kontor, inte medför någon negativ miljöpåverkan i fråga om
natur, kultur, allmänhet eller gällande riksintressen. Länsstyrelsen har i yttrande
2014-01-15 instämt i Region Gotlands bedömning. Både förvaltningens bedömning
och Länsstyrelsens svarsyttrande utgick vid tillfället från att några nya byggrätter
inte planerades inom fastigheten.
Med stöd av utförd kulturvärdesinventering (2016) har sedan
Samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd och granskning prövat planens möjlighet
till en hänsynsfull exploatering som inte bedöms påverka det kulturhistoriska
värdet negativt. Länsstyrelsen har i sina samråds- som granskningsyttrande
instämt i bedömningen att någon miljökonsekvensbeskrivning inte krävs.
Länsstyrelsen har dock framfört behov av ett utvecklat resonemang avseende
områdets kulturhistoriskt värdefulla miljö, planförslagets inverkan på biotopskydd
och planens potentiella påverkan på riksintresse för yrkesfiske (3 kap 5 § MB) samt
närliggande hamnverksamhet.
I granskningsyttrande daterat 2017-06-01 gjorde Länsstyrelse bedömningen att
ovanstående synpunkter på det stora hela var tillgodosedda men att en del
formuleringar och bestämmelser behövde tydliggöras och ytterligare resonemang
utvecklas för att planförslaget inte skulle föranleda prövning enligt 11 kap 10 §
PBL.
Region Gotlands bedömning är att det reviderade granskningsförslaget tydligare
hanterar de klargöranden och resonemang som Länsstyrelsen efterfrågat.
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PLANDATA
Lägesbestämning

Areal

Planområdet är centralt beläget i Slite samhälle och omfattar ca 3400 m2.
Ändamål
Kvartersmark
B - Bostäder
O1 – Hotell (och
vandrarhem)
K - Kontor
P - Parkering
Allmänna platser med
allmänt huvudmannaskap
GATA

Markägoförhållanden

Yta

Bruttoareal/antar
lgh/tomter

Ca 3122 m2
Ca 3122 m2

Ca 630 m2/3-4/1
Ca 630 m2

Ca 3122 m2
Ca 270 m2

Ca 630 m2

Ca 24 m2

Othem Strandridaren 1, Othem Slite 4:17, Othem Vägmarken 1:7 och Othem
Vägmarken 1:1 ägs av Region Gotland.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § Miljöbalken (MB) jämte 4 kap 1 §
MB vilket innebär inskränkningar i markutnyttjande. Åtgärder får inte innebära att
Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas och därmed begränsar
främst det rörliga friluftslivet.
Området är beläget inom riksintresse för försvarsmakten, påverkansområde MSA,
beslut av Försvarsmakten 2019-12-18, enligt 3 kap 9 § MB.
I angränsning till planområdet gäller riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap 5 §
MB, Gotland ost Fårö Hoburgs rev, beslut av Fiskeriverket 2006, reviderad Havsoch vattenmyndigheten 2019.

Översiktliga planer

Gällande översiktsplan Bygg Gotland 2025 anger detaljplanelagt område där också
en ny fördjupad översiktsplan ska tas fram. Fördjupad översiktsplan för Slite
antagen 1993-12-13 av Kommunfullmäktige, anger allmänt ändamål. Den
fördjupade översiktsplanen för Slite har i nu gällande översiktsplan bedömts som
ej längre aktuell.

Detaljplaner

Området omfattas av Detaljplan för centrala delen av Slite, område söder om
Storgatan, akt nummer 09-OTH-521, antagen KF 1972-06-12. Markanvändningen
anges till a – allmänt ändamål.

Kommunala beslut
i övrigt

Regionstyrelsen beslutade 2012-11-01 § 287 samt 2013-05-30 § 136 om
försäljning av ett antal fastigheter inklusive Othem Strandridaregården 1, i syfte
att uppnå lokaleffektivitet. Eftersom gällande detaljplan anger a – allmänt
ändamål, som inte är en aktuell markanvändning enligt gällande Plan- och bygglag
krävs först en planändring innan försäljning kan komma till stånd.
Byggnadsnämnden gav 2013-12-12 § 281 Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet
Plan, i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för fastigheten i syfte att
möjliggöra för B – bostäder och K – kontor.
I syfte att ytterligare stärka fastighetens attraktivitet som försäljningsobjekt samt
uppnå en flexibel plan över tid har i den reviderade granskningen även inkluderats
prövning av användningen O1 – Hotell (samt vandrarhem). Användningen har även
en geografisk och historisk koppling till det närliggande Hotell Slitebaden på
grannfastigheten Othem Havstruten2.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Naturmiljö
Mark och vegetation

Förutsättningar
Othem Strandridaregården
1 är belägen i den östra
delen av Slite samhälle.
Tomten sluttar kraftigt i
sydlig riktning med + 8.2 m i
nordost till + 4.0 i söder.
Tomten är relativt stor och
utgörs av öppen gräsmark
med äldre frukt- och lövträd
som skapar en uppvuxen
parkliknande känsla.

Vy från gårdsplanen mot Strandgatan.

Foto: D. Carlsson

”Konceptkarta över Slite tullinspectorboställe” 1861. Kartan visar läget för den tidigare strandridarbyggnaden på
fastighetens höjdrygg. Ladugården är den enda byggnaden som finns kvar. Siffrorna redovisar trädgårdens användning
bl.a. 2, 3 och 4 som fortfarande utgör Tollboställets trädgård.
Källa: Lantmäteriet/Kulturvärdesinventering 2016.

Fram till 2019 var de östliga
delarna som vetter ut mot
Lotsbacken (Othem Slite 4:17)
bevuxna med ett antal större
lövträd och tämligen tät undervegetation, framför allt bakom
byggnaden i öster, Brygghuset.
I samband med arkeologisk
undersökning av mur-rester
Brygghuset och utgrävningsplatsen på Othem Slite 1:47. Foto: D. Carlsson
från en tidigare ekonomibyggnad på platsen, utförd 2019, fick några av dessa träd tas ner efter samråd
med Länsstyrelsen i egenskap av utgrävningens beställare.
Trädinventering har utförts av teknikförvaltningen (2020). Inventeringen omfattar
fastigheten och dess omgivande områden och visar att 35 av 38 inventerade träd
är över 50 år varav hälften bedöms vara äldre än 75 år. Trädens höga ålder medför
generellt högre naturvärden.
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Mest iögonfallande är
den majestätiska allén
som omger fastigheten
längs Badhusgatan och
Strandgatan. Allén består
främst av olika arter av
almar. Allén bildar ett
sammanhållet gaturum
som i sig utgör ett värde
för fastigheten och för
hela samhället. Allén
omfattas av biotopskydd
Alléträden och angränsande bebyggelse längs Badhusgatan.
Foto: J. Renström
enligt 7 kap 11 §
Miljöbalken (MB) och planförslaget har anpassats för att inte påverka biotopen
genom buffertområde till parkering och föreslagen byggnation. En öppen
dagvattenanläggning får dock anläggas i alléns närhet.
Almträdet är rödlistat pga. almsjukan. Man bör därför vara mycket försiktigt med
att ta ned friska almar i onödan om de inte har almsjuka eller utgör boplats för
almslintborren. Skogsstyrelsens rekommendationer kring hantering av almsjuka
ska följas.
Vitaliteten hos de flesta träden på fastigheten är förhållandevis god med undantag
för ett antal fruktträd där parkering föreslås. De flesta övriga träd på fastigheten
har enligt utförd inventering stort eller mycket stort bevarandevärde och omfattas
därför av Miljöbalkens biotopskydd för rödlistade arter eller åtgärdsprogrammet
för särskilt skyddsvärda träd, där ett s.k. 12:6-samråd (MB) kan krävas med
Länsstyrelsen innan eventuella åtgärder kan godkännas.
Fem träd inom den föreslagna byggrätten bakom Brygghuset – tre stycken askar
och två lönnar – är för små och/eller står i direkt anslutning till befintlig byggnad
och omfattas därför inte av biotopskyddet.

Markytan är svagt kuperad efter de gamla odlingsbäddarna. Lövverket ger
ett visst insynsskydd.
Foto: J. Renström

Tomtens västra sida bär svagt
synliga spår efter tullbostadens
gamla odlingsbäddar, vilket ger
en bild av trädgårdens historia
och visar kopplingen till
självhushållnings-ekonomin
under 1700, 1800 och 1900-tal.
Läsbarheten får inte påverkas
av eventuella avgränsningar. En
öppen dagvattenanläggning ska
anläggas i fastighetens lägsta
område, för lokal fördröjning.

Förändringar
Föreslagen placering av två nya byggrätter och eventuell tillhörande
fastighetsbildning i maximalt tre fastigheter bedöms inte innebära att den
historiska läsbarheten av fastigheten påverkas, så länge fastigheten styckas i NOSV-riktning. Nya byggnaders placering korrelerar med tidigare lägen för nu rivna
ekonomibyggnader. Parkering får endast ske på avgränsad yta. Utanför denna yta
får tomten inte användas för parkering. Varken angöring eller parkeringsyta får
hårdgöras i syfte att stärka fastighetens möjlighet att återinfiltrera och fördröja
höga dagvattenflöden. Gårdsmiljön ska hållas öppen utan permanenta
__________________________________________________________________________________
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avgränsningar och träd och grönska ska förnyas vid behov. Tillfarten flyttas ca 5
meter söderut för att undvika behovet av att ta ner en mindre skogsalm som ur
trafiksynpunkt står olämpligt till. Några nya körbara förbindelser till fastigheten får
ej tillskapas. Inom fastigheten krävs marklov för trädfällning med krav på
återplantering.
Planbestämmelser
b1 – Dag- och dräneringsvatten ska avledas till infiltration inom fastigheten,
alternativt fördröjas innan avledning till allmän VA-ledning
b2 – Marken får inte hårdgöras
n1 – Marken får inte användas för parkering
q6 – Gårdsmiljön ska bibehållas öppen. Stängsel och annan avgränsning mellan
fastigheterna får inte sättas upp. Träd och grönska ska vid behov förnyas
g2 – Markreservat för gemensamhetsanläggning för anläggning avsedd för
infiltration och/eller fördröjning av dagvatten
Bygglov krävs även för åtgärder enligt PBL 9:4 3 st. ("friggebodar"); PBL 9:4 a-b §§
(anmälningspliktiga åtgärder); 9:5 1 st. (fasadändringar)
Marklov krävs även för trädfällning med krav på återplantering. Ansökan ska
kompletteras med återplanteringsplan
Marklov krävs även för åtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet
Startbesked får inte ges för bostadsbyggnad förrän öppen anläggning för
infiltration och/eller fördröjning av dagvatten har kommit till stånd
Geotekniska
förhållanden

Inom ramen för planframtagande har en markteknisk undersökning utförts av AB
Pentacon, daterad 2018-06-11. De översiktliga geotekniska markförutsättningarna
visar att grundläggningsförhållandena inom området varierar.
Inom de områden på fastigheten som undersökts bedöms jorden generellt bestå
av fyllningsjord, friktionsjord på naturligt lagrad sand eller grus (svallgrus) med en
mäktighet om ca 1 meter. Inom den sydöstra delen av undersökningsområdet –
och den södra byggrätten i anslutning till Åldermansgränd/Lotsbacken är
mäktigheten större, minst 2-3 meter. Fastigheten överlagras av ett ca 0,1 meter
tjockt mulljordslager. Det kan krävas åtgärder i syfte att säkra stabiliteten mot
Lotsbacken i samband med ersättning av den fyllningsjord som finns där idag.
Erforderliga schakt måste i sådana fall detaljstuderas och eventuell påverkan av
stabilitet åtgärdas i samband med schaktning. Inför detaljprojektering ska behov
av kompletterande geoteknisk undersökning klargöras av geotekniskt sakkunnig i
samband med bygglovets tekniska samråd.

Grundvatten

Grundvattennivån bedöms med ledning av SGU:s geohydrologiska karta, i stort
sammanfalla med havsnivån i Östersjön, dvs ca 5-10 meter under markytan. I
samband med geoteknisk undersökning har inget vatten påträffats i någon av de
grävda provgroparna.

Radon

Fastigheten ligger inom lågriskområde för radon. Enligt Region Gotlands riktlinjer
ska radonskyddad konstruktion krävas om inte platsspecifika mätningar visar att
behov ej föreligger. Behov av radonmätning/ -skyddad konstruktion säkerställs i
bygglovsprövning och tekniskt samråd.
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Kulturmiljö
Kulturhistoria

Fastigheten och dess byggnader är starkt präglade av Slites kulturhistoria. Namnet
Strandridaregården 1 pekar mot att planområdet varit platsen för en historisk
funktion i form av en Strandridare. En strandridare kan likställas med våra tiders
tulluppsyningsman med uppgift att bevaka statens intressen längs Gotlands kust.
Uppgiften var också att deklarera in- och utgående trafik i de skilda hamnarna runt
om på ön och har anor sedan åtminstone 1500-tal och danskarnas ”hafnfogde” hamnfogde. När Gotland blev svenskt i samband med freden i Brömsebro 1645
fanns Strandridare i Burgsvik, Klinte, Kappelshamn, Slite, S:t Olofsholm och
Östergarn.

En tolkning av hur Strandridaregården såg i Slite under 1700-talet. Ladugården/fähuset till höger finns ännu kvar idag.
Övriga byggnader är borta i den form och placering de hade under 1700-talget. Efter Öhrman 1983.
Källa: Kulturhistorisk utredning Arrendus 2019:15

Uppdraget att hålla en strandridare ålåg bönderna i området. De skulle uppföra
och underhålla strandridareboställen, vilka också skulle uppföras på ett givet sätt.
Det fanns därmed direkta beslut på exakt hur en strandridaregård skulle se ut
avseende storlek och form.
Fornlämningar

Endast lite är känt om Slites utvecklingshistoria varför fastighetens kulturhistoriska
läge och bebyggelsekontinuitet i relation till föreslagna byggrätter har föranlett
behov av arkeologiska undersökningar, utförda av Arrendus AB (rapport 2018:20 &
2019:15).
Fastigheten är belägen inom ett område som misstänks hysa rester av tidigare
hamnlägen som kan härledas till vikingatid (perioden ca 700 – 1050 e.v.t.) då
havslinjen låg högre än i dag. Flera fornminnen har tidigare påträffats i området.
Undersökningarna belyser också gårdens centrala läge nära hamnen i dagens Slite
som en vital del av ortens utvecklingshistoria från åtminstone 1600-tal och framåt.
Undersökningen har inneburit en genomgång av äldre kartmaterial och
arkivuppgifter tillsammans med sökschaktering av sju mindre ytor där byggnation
planeras. Undersökningen har koncentrerats till ytor där tidigare bebyggelse
funnits uppförd på fastigheten, i huvudsak kring läget för den östra byggrätten
(Brygghusets påbyggnad). I undersökningen påträffades två stycken
sammanbyggda källare och fyndmaterial från i huvudsak 1500-1800-tal.
Sammantaget visar resultatet från undersökningen dock ett mycket begränsat
fyndmaterial och inga underliggande kulturlager påträffades. Fornminnet
betraktas därmed som undersökt (beslut Länsstyrelsen 2019-09-19).
Generellt gäller att om fornlämningar påträffas i samband med markarbeten ska
arbetet omgående avbrytas och Länsstyrelsen underrättas i enlighet med
Kulturmiljölagen (1988:950).
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Bebyggelseområden
Kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse

På fastigheten finns idag två byggnader uppförda under 1800-talet: Tullhuset och
Brygghuset och en äldre byggnad som har rötter i 1700-talet: Ladugården. Den
senare byggnaden har utgjort fähus till det ursprungliga Tullhuset och används för
närvarande, tillsammans med Brygghuset, som hembygdsmuseum för föreningen
Othem-Boge hembygdsförening. Nyttjanderätten upphör 2020-06-30. Tullhuset
användes som bostad från färdigställandet och fram till 1970-talet då huset
började användas som kommunal lekskola. Huset står idag oanvänt.
Befintlig bebyggelse och gårdsmiljö är utpekad som mycket vacker och värdefull i
Länsmuseets kulturhistoriska miljö- och byggnadsinventering (1991). De tre
byggnaderna är beskrivna i inventeringen. En kompletterande
kulturvärdesinventering över befintlig bebyggelse har genomförts av Gotlands
Museum (2016) i samband med planarbetet.
Fastigheten ligger inom ett område som omfattar Lotsbacken och hamnen, och
har bedömts omfatta flera av Slite samhälles mest genuina miljöer. Tullhuset,
tillsammans med hotellet på grannfastigheten och magasinet Kajutan i hamnen
utgör i inventeringen de tre intressantaste byggnaderna i Slite och är därför
”omistbara”. Strandridaregården bildar med sina starkt tidskaraktäristiska äldre
byggnader, och gårdsplanens trädridå, en visuell gräns mellan den moderna
bebyggelsen kring torget och ”det gamla” Slite med stadsparken, hamnmiljön och
Lotsbacken samt badhusparken. Samtliga byggnader bedöms ha höga tekniska
kvalitéer och tillhör bland de äldsta byggnaderna i Slite. Samtliga byggnader bidrar
därför genom sin ålder och sitt arkitektoniska uttryck som en viktig del av
bebyggelsemiljön i området.
Genom de svagt synliga spåren av odlingsbäddar, samt genom äldre
kartinformation, ges en god bild av trädgårdens historia och tullboställets koppling
till självhushållningsekonomin. Trädens rumsskapande verkan och deras öppna
och framträdande plats i centrum av samhället och i anslutning till det centrala
torget innebär att de har en stor miljöpåverkan i stadsbilden. Allén omfattas av
biotopskydd. Enskilda träd på fastigheten omfattas av artskydd och allmänna
hänsynsregler.
Utifrån genomförd kulturvärdesinventering (2016) och arkeologisk undersökning
(2019) bedöms hela den befintliga bebyggelsen och den samlade bebyggelsemiljön
inklusive gårdstomten vara särskilt värdefull ur kulturhistorisk synpunkt.
De tre befintliga byggnaderna: Tullhuset, Brygghuset och Ladugården får därför
inte rivas eller förvanskas och har tillsammans med gårdsmiljön skydds- och
varsamhetsbestämmelser enligt plan- och bygglagens 4 kap 16 § pt 4 SFS
2010:900.
Ändring, till- och ombyggnad samt underhåll av befintlig bebyggelse ska
genomföras enligt beskrivning och med antikvarisk sakkunnig kontroll (se
Boverket, KUL 2).
För att möjliggöra ett optimalt utnyttjande av fastigheten tillåts en försiktig
exploatering i form av två nya byggrätter som med hjälp av utformningsbestämmelser ska underordna sig den kulturhistoriska bebyggelsen (se Ny
bebyggelse s. 15).
Fastigheten bedöms lämplig för B – bostad, O1 – Hotell (och vandrarhem) och K Kontor.
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Bebyggelsehistoria

Strandridaregården finns avbildad på karta så tidigt
som år 1689 (höger). Kartan (där norr är nedåt) visar
två kalkugnar och även flera boningshus,
utskeppningshamn och en väderkvarn. Vid det som
ska bli Slite samhälle finns en kalkugn med tillhörande
kalklada. Därtill är Strandridaregården utritad
(bokstaven G i kartan).

Uppmätning av Slite 1765. Med gult markeras byggnader tillhörande
Strandridaregården. Föreslaget planområde i rött.
Källa: Lantmäteriet

Geometrisk avritning av Slite 1698.
Notera att norr är nedåt i kartan.
Strandridaregården är utmärkt med
bokstaven G.
Källa: Lantmäteriet

Uppmätningskartan från 1765 (ovan till vänster) visar
en bebyggelsestruktur med en större mangårdsbyggnad (hus nr 8) och flera uthus.
Mangårdsbyggnader brukar som regel vara av mer varaktig karaktär än uthus och
Tullhusbyggnaden hade därför sannolikt ett antal år på nacken redan då.

Karta 1832. Strandridaregården i gult. Föreslaget planområde i
rött.
Källa: Lantmäteriet

Laga skifteskarta 1876. Föreslaget planområde i rött.
Källa: Lantmäteriet.

Kartan från 1832 (ovan vänster) visar att en byggnad tillkommit söder om
mangårdsbyggnaden. Den bebyggelse som idag utgör Hotell Slitebaden är också
till viss del anlagd, vilket innebär att den är byggd före 1832.
1876 (ovan höger) är bebyggelsen till viss del ändrad. Byggnaden i söder är nu
sannolikt riven och en ny, lång uthusbyggnad uppförd. Även bebyggelsen vid
hotellet har förändrats tämligen radikalt, även om byggnadernas placering till stor
del är densamma. Laga skiftet innebar att fastigheten fick sina nuvarande gränser.
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Rågångskarta 1921. Föreslaget planområde i rött

Källa: Lantmäteriet

1921 har den gamla Strandridarebostaden ersatts av en ny byggnad i ett annat
väderstreck och fastigheten har fått dagens bebyggelsestruktur, sånär som den
uthusbyggnad i det östra hörnet som tillkom någon gång mellan 1832 och 1876,
men som nu är riven. Intill denna finns dagens brygghus och mot söder
fastighetens äldsta byggnad, ladugården/fähuset, tillkommen någon gång mellan
1777 och 1832.
Sammanfattning
Det har på fastigheten Strandridaren över århundradenas lopp byggts om, rivits
och byggts nytt vid ett stort antal tillfällen. I kartmaterial kan spåras bebyggelse
sedan slutet av 1600-talet. Troligen etablerad när systemet med strandridare eller
hamnfogde infördes, dvs någon gång under 1500-talet. Men det är inte omöjligt
att det funnits bebyggelse på platsen redan under medeltid i och med
Sliteområdets historiska betydelse som in- och utskeppningshamn.
En sammanläggning av planerad
exploatering av tomten med den
samlade historiska bebyggelseplanen visar att byggrätt B tangerar
platsen för en ekonomibyggnad
som legat där sedan slutet av 1700talet men som rivits före 1940.
Byggrätt C i det östra hörnet av
tomten kommer att överlagra
bebyggelse från 1700-talet till våra
dagar. Platsen har hyst någon form
av uthusbyggnad som varierat i
storlek och omfattning över tiden
och där den senaste byggnaden
revs någon gång mellan 1940 och
1965. Platsen är undersökt (2019)
och fornminnet borttaget.
Föreslagen parkering (A) berörs ej
av tidigare bebyggelse.

Planerad exploatering i relation till historisk bebyggelse.
Källa: Arrendus 2019:15

Bebyggelsehistoriemässigt är de två
nu existerande boningshusen tillkomna mellan 1867 och 1921. Fastighetens äldsta
byggnad är ladugården som är uppförd någon gång mellan 1777 och 1832.
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Befintlig bebyggelse
- TULLHUSET

Tullhuset, uppfört 1883,
är ett välbyggt hus utan
källare med tegelstomme. Exteriört finns
en arkitektoniskt distinkt
och för Gotland ovanligt
välartikulerad
tegelfasads-utsmyckning
med den oputsade
fasaden, de skarpt skurna
gesimserna och de
modulerade fogarna, allt
i ett mycket gott skick.
Byggnaden ligger högt i
Tullhusets sydvästliga fasad och placering på åsryggen.
Foto: J. Renström
förhållande till den
omgivande centrumbebyggelsen och är därför tydligt synlig och utgör ett distinkt
landmärke i Slite centrum.
Takhöjden är tre meter på
nedervåningen och vinden är delvis
oinredd. Byggnadsytan är ca 140
kvadratmeter. Interiört finns kakelugnar,
rumsindelning och snickerier såsom
fönstersmygar, dörrar och trappräcke
bevarade.
Byggnaden står vid planförfattande
Detalj av fasad vid entrédörr. Avancerad tegelfasad och
oanvänd vilket inte är önskvärt ur
mycket god hantverkskvalité.
Foto: J. Renström
bevarandesynpunkt. Huset har höga
kvaliteter som ska bevaras och tas hänsyn till vid ändring. Huset har försetts med
skydds- och varsamhetsbestämmelser.
Planbestämmelser
r1 – Byggnad får inte rivas
k1 – Ändring och underhåll ska ske med ursprungliga byggnadsmaterial och
byggnadstekniker (se beskrivning)
k2 – Tak får kompletteras med takfönster (se beskrivning)
q1 – Håltagningar i fasad får inte göras
q2 - Tullhusets fasader ska bibehållas till sin utformning vad gäller: skorstenar,
tegel, gesims, listverk, fogningteknik och stensockel
q3 – Tullhusets dörrar, foder, socklar, fasta snickerier (ej kök), kakelugnar och
murstockar ska bibehållas till sin utformning (gäller interiört)
För tullhus, brygghus och ladugård gäller utökad lovplikt för byte, ändring och
underhåll av tak, fönster, dörrar, tegel, puts, sockel och trappor. Byte, ändring och
underhåll ska utföras enligt beskrivning och med antikvarisk sakkontroll. För dessa
åtgärder utgår ingen kostnad för bygglovet
Bygglov krävs även för åtgärder enligt PBL 9:4 3 st. ("friggebodar"); PBL 9:4 a-b §§
(anmälningspliktiga åtgärder); 9:5 1 st. (fasadändringar)
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Beskrivning av varsamhetsbestämmelser k1 och k2
Tullhus
Underhåll av plåttak ska genomföras för att bevara, och vid behov bytas ut med
motsvarande utformning såsom skivtäckt, falsad plåt med förskjutna skarvar. Plåt
ska inte vara färdiglackerad utan målas (svart) efter läggning. Plåttaket får
kompletteras med upp till tre takfönster per takfall utan att det kulturhistoriska
värdet bedöms påverkas. Nya takfönster får vara max 60 x 100 cm i
karmyttermått. Underhåll av tegel ska genomföras för att bevara och vid behov
ersätta tegel med motsvarande utformning och fogningsteknik. Tegelstenar ska
muras och fogas med kalkbruk och rundade fogar. Gesimser och listverk ska lagas
med kalkbruk och målas med kalkfärg (bruten vit). Stensockel ska lagas med
kalkbruk och vid behov ersättas med kalksten med motsvarande utformning.
Trappor ska vara av sten. Fönster och dörrar ska i första hand bevaras och vid
behov ersättas med motsvarande vad gäller material (massivt trä), utformning
(treluft med fast tvär- och mittpost, spegelindelning, utåtgående). Dörrar och
fönster ska målas med linoljefärg i grön (kromoxid eller grönjord) kulör.
-

BRYGGHUSET

Brygghuset är ett välbyggt
stenhus med höga materialkvaliteter och många bevarade
originaldetaljer som dörrar, foder,
köksspis m.m.
Särskilt kulturhistoriskt värdefulla
detaljer är stomme inklusive
bjälklag, kök och snickerier
interiört.

Brygghuset i sydvästligt läge. Tre entréer pekar mot en funktionsdelad
byggnad vilket inte längre återspeglas interiört.
Foto: J. Renström

Planbestämmelser
r1 – Byggnad får inte rivas
k1 – Ändring och underhåll ska ske med ursprungliga byggnadsmaterial och
byggnadstekniker (se beskrivning)
k2 – Tak får kompletteras med takfönster (se beskrivning)
q4 – Brygghusets fasader ska bibehållas till sin utformning vad gäller: skorsten,
gesims och stensockel
q5 – Brygghusets dörrar, foder, socklar, fasta snickerier, murstock, öppen spis och
kakelugn ska bibehållas till sin utformning (gäller interiört)
För tullhus, brygghus och ladugård gäller utökad lovplikt för byte, ändring och
underhåll av tak, fönster, dörrar, tegel, puts, sockel och trappor. Byte, ändring och
underhåll ska utföras enligt beskrivning och med antikvarisk sakkontroll. För dessa
åtgärder utgår ingen kostnad för bygglovet
Bygglov krävs även för åtgärder enligt PBL 9:4 3 st. ("friggebodar"); PBL 9:4 a-b §§
(anmälningspliktiga åtgärder); 9:5 1 st. (fasadändringar)
Beskrivning av varsamhetsbestämmelser k1 och k2
Brygghus
Taket får bytas ut mot papp eller plåt. Papp ska läggas i våder med slät- eller
listtäckning. Plåt ska vara falsad, skivtäckt med förskjutna skarvar. Plåt ska inte
vara färdiglackerad utan målas (svart) efter läggning. Taket får kompletteras med
upp till två takfönster per takfall utan att det kulturhistoriska värdet påverkas. Nya
takfönster får vara max 50x80 cm i karmyttermått. Underhåll av puts ska
genomföras för att bevara och vid behov byta till motsvarande puts vad gäller
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sammansättning (fett kalkbruk), påslagningsteknik (slätputs) och avfärgas med
kalkfärg i rosa (engelsk röd eller järnoxidröd) kulör. Underhåll av gesims ska göras
med kalkbruk och målas med kalkfärg (bruten vit). Dörrar och fönster ska i första
hand bevaras och vid behov ersättas med motsvarande avseende material
(massivt trä), utformning (tvåluft med fast mittpost och glasbrytande spröjs,
brädtäckning, utåtgående). Dörrar och fönster ska målas med linoljefärg i brun
(umbra eller järnoxidbrun) kulör. Husets nordöstra sida är idag fönsterlöst. För att
uppnå en önskvärd planlösning kan en öppning tas upp. Vinden kan göras
tillgänglig för boende.
-

LADUGÅRDEN

Ladugården i dess nuvarande
form är sannolikt tillkommen
mellan 1777 och 1832. Det är
den enda byggnad som finns
kvar efter den ursprungliga
Strandridaregården. I stort sett
inget av den gamla inredningen
finns bevarad. Spiltor har delvis
rekonstruerats som en del av
hembygdsföreningens museum.
Kulturhistoriskt värdefulla
detaljer är stommen.

Ladugårdsbyggnaden. Fram till 2020 har byggnaden utgjort museum för
Slite hembygdsförening.
Foto: J. Renström

Planbestämmelser
r1 – Byggnad får inte rivas
k1 – Ändring och underhåll ska ske med ursprungliga byggnadsmaterial och
byggnadstekniker (se beskrivning)
q1 – Håltagningar i fasad får ej göras
För tullhus, brygghus och ladugård gäller utökad lovplikt för byte, ändring och
underhåll av tak, fönster, dörrar, tegel, puts, sockel och trappor. Byte, ändring och
underhåll ska utföras enligt beskrivning och med antikvarisk sakkontroll. För dessa
åtgärder utgår ingen kostnad för bygglovet
Bygglov krävs även för åtgärder enligt PBL 9:4 3 st. ("friggebodar"); PBL 9:4 a-b §§
(anmälningspliktiga åtgärder); 9:5 1 st. (fasadändringar)
Beskrivning av varsamhetsbestämmelse k1
Ladugård
Underhåll av taket ska genomföras för att bevara, och vid behov bytas ut, med
motsvarande utformning såsom falor i trä med motsvarande dimensioner. Falorna
ska behandlas med tjära. Underhåll av puts ska genomföras för att bevara, och vid
behov bytas till motsvarande puts vad gäller sammansättning (fett kalkbruk),
påslagningsteknik (slätputs) och avfärgas med kalkfärg i bruten vit kulör. Dörrar
och fönsterluckor ska i första hand bevaras och vid behov ersättas med
motsvarande avseende material (massivt trä), utformning (brädtäckning,
utåtgående). Dörrar och fönsterluckor ska målas med linoljefärg i grön (kromoxid
eller grönjord) kulör.
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Ny bebyggelse

Detaljplanen medger, med hänsyn till den kulturhistoriska miljön, att två nya
bostadsbyggnader uppföras tillsammans med enstaka komplementbyggnader.
Föreslagna byggrätter har delvis placerats i lägen för tidigare bebyggelse på
fastigheten. Omfattningen medger för byggnader som ska underordna sig den
befintliga bebyggelsen på tomten. Bruttototalarea och byggnadshöjder har därför
begränsats och utformningsbestämmelser angivits. Byggnadshöjd och
taknockshöjd är satt med hänsyn till befintliga byggnaders volymer. Tullhusets
byggnadshöjd (räknat från underkant gesimser) är på lägsta stället + 4.75 meter
över befintlig markhöjd. Taknockshöjden är + 9.32 meter. För brygghuset är
motsvarande höjder + 3.78 respektive + 7.03 meter över befintlig markhöjd.
Föreslagna byggrätter medger en viss flexibilitet för att i bygglovskede möjliggöra
en optimal placering och utformning.
Nya byggrätter
Mellan Tullhuset och
Brygghuset föreslås en
fristående byggrätt för ett
bostadshus. En ny byggnad i
detta läge bedöms bidra till
en mer sammanhållen
gatubild mot Lotsbacken
och Hotell Slitebaden. I
planområdets östra hörn
(idag Othem Slite 4:17), i
anslutning till Brygghuset
där det så sent som fram till
någonstans mellan 1940
och 1965 funnits en
ekonomibyggnad, föreslås
en ny bostadsbyggnad
kunna uppföras. Byggnaden
kan bli en påkoppling till
brygghuset men också
Illustrationsplan
uppföras fristående.
Sammanbyggnad kan bara
ske på en mindre yta så att brygghuset även i fortsättningen ska kunna ses som en
egen byggnad. Det är viktigt att brygghuset och dess gesimser inte påverkas
negativt av tillkommande bebyggelse. Kopplingen möjliggör dels för ett efterfrågat
boende eller tillfällig vistelse utifrån dagens behov, samtidigt som ett modernt
arkitektoniskt inslag kan bidra till att lyfta fram och spegla brygghusets historiska
värden. För att möjliggöra byggrätten föreslås del av fastigheten Othem Slite 4:17
tillföras fastigheten Othem Strandridaregården 1.
Planbestämmelser
För nya byggnader tillåts en högsta byggnadshöjd på + 3.5 och en högsta nockhöjd
+ 5.5 meter
För varje ny bostadsbyggnad tillåts en bruttototalarea om maximalt 100 kvm
f1 – Fasad ska utformas i puts eller trä
f2 – Fasadträ ska målas med slamfärg eller linoljefärg. Puts ska målas med kalkfärg
f3 – Tak ska vara av falsad skivtäkt plåt
f4 – Tak ska målas svart
f5 – Fönsterkarmar, dörrkarmar och dörrar ska utformas i massivt trä
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f6 – Fönsterspröjs ska vara glasbrytande
f7 – Snickerier ska målas med linoljefärg
b1 – Dag- och dräneringsvatten ska avledas till infiltration inom fastigheten,
alternativt fördröjas innan avledning till allmän VA-ledning
Bygglov krävs även för åtgärder enligt PBL 9:4 3 st. ("friggebodar"); PBL 9:4 a-b §§
(anmälningspliktiga åtgärder); 9:5 1 st. (fasadändringar)
Startbesked får inte ges för bostadsbyggnad förrän öppen anläggning för
infiltration och/eller fördröjning av dagvatten har kommit till stånd
Komplementbyggnader

Komplementbyggnader tillåts på korsprickad mark. Lämplig placering bestäms i
bygglov. Fastigheten omfattas av utökad lovplikt för anmälningspliktiga åtgärder.
Planbestämmelser
Största bruttototalarea inom respektive byggrätt är 20 kvm
Högsta totalhöjd är 3.5 meter.
f8 – Fasad ska utformas i trä
f9 – Tak ska vara av vegetationstak, av papp eller av trä
f10 – Färgsättning ska vara i dämpade färgtoner
b1 – Dag- och dräneringsvatten ska avledas till infiltration inom fastigheten,
alternativt fördröjas innan avledning till allmän VA-ledning
b2 – Marken får inte hårdgöras
b3 – Grundläggning endast på plintar
Bygglov krävs även för åtgärder enligt PBL 9:4 3 st. ("friggebodar"); PBL 9:4 a-b §§
(anmälningspliktiga åtgärder); 9:5 1 st. (fasadändringar)

Fastighetsindelning

Fastigheten reglerades på 1860-talet och har därefter haft nuvarande form.
Befintliga och föreslagna byggnader är placerade på den höjdrygg som löper över
tomten. Det är en anpassning till naturliga förutsättningar där förhållande för
byggnation historiskt sett varit bäst uppe på höjden, likväl som att den bördigaste
jorden funnits i de lägre partierna. Fastigheten utgör en kulturhistorisk helhet och
den historiska bebyggelseordningen kan ännu avläsas och ska därför bibehållas.
Detaljplanen föreslår att del av Othem Slite 4:17 överförs till Othem
Strandridaregården 1. Justeringen görs för att tillskapa en ändamålsenlig
avgränsning av fastigheten. I nordväst mot Storgatan överförs mindre del av
Othem Strandridaregården 1 till Othem Vägmarken 1:7. Marken utgör redan idag
gata. Vid Badhusgatans anslutning mot Storgatan möjliggörs en hörnavskärning
med hänvisning till trafiksäkerhetsskäl.
Fastigheten förordas att hållas intakt. Om en eventuell framtida delning sker kan
den bara ske i NO-SV-riktning. Vid eventuell fastighetsdelning ska det
kulturhistoriska värdet bevaras och den tidigare användningen av fastigheten ska
fortsatt kunna avläsas. Avgränsningar med staket eller annan liknande
gränsmarkering mellan fastigheterna ska undvikas.
Om fastigheten delas ska parkeringsplats och dagvattenanläggning regleras som
gemensamhetsanläggning.
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Arbetsplatser, övrig
bebyggelse

Kringliggande bebyggelse utgörs av livsmedelshandel och bostäder. Slitebadens
hotell (Othem Havstruten 2) är närmaste grannfastighet nordost om planområdet.

Offentlig service

Planområdet är centralt beläget i Slite och har nära till offentlig service såsom
vårdcentral, folktandvård, skola, friluftsbad och kollektivtrafik m.m.

Kommersiell service

I Slite finns allehanda kommersiell service. Centralt beläget finns livsmedel, café,
restaurang samt idrottsanläggningar i form av tennisbanor och skateramp.

Tillgänglighet

BBR:s regler för tillgänglighet ska följas. Undantag kan göras i kulturhistoriskt
värdefulla byggnader. Bedömning sker i bygglovskedet.

Friytor
Naturmiljö, lek och
rekreation

Strandridaren är en av Slites äldsta fastigheter och omgärdas i huvudsak
bruksmiljöer på olika vis präglade av olika kulturhistoriska användningsområden.
Några renodlade naturmiljöer, exempelvis större friväxande skogsområden finns
inte i fastighetens relativa närhet utan måste sökas utanför Slite samhälle, ca 800
m västerut.
De kulturmiljöer som omger fastigheten har förhållandevis höga natur- och
rekreationsvärden genom mycket lång kontinuitet. Sydväst om planområdet finns
t.ex. Lotsbacken med kvarnen, som mins samtida med Strandridaren dvs med anor
från åtminstone 1600-tal. Lotsbacken tillsammans med Lillugnsrev är i gällande
detaljplan utlagda som parkmark.
Själva tomten på Strandridaren 1 utgörs av parkliknande grönytor med äldre
fruktträd och stora lövträd. Befintliga träd och buskar har en starkt rumsskapande
verkan och erbjuder tillsammans med tomtens storlek till lek och rekreation.
Angränsande planområdet i norr finns modernare mer funktionsinspirerade
miljöer som torget och marknadsplatsen med möjligheter till bl.a. skate och
basket. Lotsbacken och badstranden ligger mycket nära planområdet, ca 150 m till
SV. Badstranden med Badhusparken och tennisbanor erbjuder möjligheter till
motion och avkoppling. En strandpromenad finns mellan Sju Strömmar och
Lotsbacken.
I planprogram för Slite strand m.m. är Lotsbacken utpekat som grönområde.
Någon exploatering och påverkan på närliggande naturmiljö bedöms inte kunna
ske inom överskådlig framtid.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Planområdet omgärdas av Badhusgatan i väster, Storgatan i norr och Lotsbacken i
öster. Söder om fastigheten löper Åldermansgränd som endast får trafikeras av
gående och cyklister.
Slite är ett relativt sammanhållet samhälle och Strandridaren befinner sig inom
gång- och cykelavstånd till det mesta som finns att erbjuda på orten. Skola,
fritidsbad, båtplatser och viss kommers ligger på ett avstånd om 500-1500 meter
vilket motsvarar en restid om ca 5-15 min beroende på trafikslag.

Kollektivtrafik

Busshållplats för kollektivtrafik finns vid Stationsgatan ca 400 meter norr om
planområdet samt vid vårdcentralen och äldreboendet Kilåkern ca 300 meter från
planområdet. Slite trafikeras vintertid med cirka åtta turer/dag. Sommartid ökar
turtätheten och kompletteras även med en kommersiell direktlinje mellan Visby
och Slite strandby, ca 400 meter väster om fastigheten.
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Parkering, angöring
och utfart

-

Bil

Angöring
Angöring till fastigheten sker idag från Badhusgatan. Tillfarten flyttas ca 5 meter
söderut från dagens läge för att undvika behovet av att ta ner en skogsalm som ur
trafiksynpunkt står olämpligt till. Utfartsförbud gäller övriga ytor.
Parkering
P - Parkering anordnas inom föreslagen yta. Parkering (och angöring) får inte får
hårdgöras, med hänvisning till fastighetens förmåga att lokalt återinfiltrera och
fördröja dagvatten samt till fastighetens höga kulturhistoriska värden. Antal
parkeringsplatser ordnas enligt Region Gotlands parkeringsstrategi, antagen
Regionfullmäktige 2018-12-17, § 74. Antalet parkeringsplatser har beräknats enligt
Region Gotlands parkeringsnorm (bilaga till strategin).
Beroende på vilken typ av användning som i framtiden kan komma att bli aktuell
för Strandridaregården påverkas antalet stipulerade parkeringsplatser. Fastigheten
bedöms ingå i så kallat typområde B vilket bl.a. omfattar samhällen utanför Visby
med handel och visst serviceutbud i centrum. Antalet platser beräknas mot
befintlig bebyggelse och föreslagna byggrätters totala bruttoarea (BTA). Den
beräknade bruttoarean är ca 630 m2 fördelat på nya och befintliga byggnader.
-

-

Cykel

Om Strandridaren nyttjas för bostadsändamål genom fristående
villor/bostadsenheter anges att antalet parkeringsplatser bör vara två per
bostad dvs sex stycken p-platser.
Om Strandridaren nyttjas för bostadsändamål genom en
flerbostadslösning som t.ex. en bostadsrättsförening anges antal pplatser till åtta per 1 000 m2 bruttoarea (BTA) vilket medför behov av ca
fem-sex stycken p-platser.
Om fastigheten nyttjas för kontorsändamål anges behov om ca sex-sju
platser motsvarande 630 m2 BTA.
Om Strandridaren nyttjas som hotell (och vandrarhem) anges p-normen
till 0,3 p-platser per rum.

Fastighetens höga kulturvärden medför att undantag från parkeringsnormen kan
bli motiverade.
Antal p-platser för cykel beräknas till ca fem-sju per bostadsenhet vilket bedöms
gälla även vid kontorsanvändning och tillfällig vistelse som hotellverksamhet.
Cykelparkering bör alltid ligga närmare entréer jämfört med bilparkering.
Cykelställ bör därför finnas i anslutning till respektive entré och vara utrustade
med ramlås. Cykelförvaring under tak kan anordnas i föreslagen
komplementbyggnad i anslutning till parkeringsplats.
Antalet parkeringsplatser för bil och cykel prövas och säkerställs i samband med
bygglov.
Planbestämmelser
Bygglov får inte ges för lovpliktig åtgärd förrän tillfart till fastigheten flyttats
b1 – Dag- och dräneringsvatten ska avledas till infiltration inom fastigheten,
alternativt fördröjas innan avledning till allmän VA-ledning
b2 – Marken får inte hårdgöras
g1 – Markreservat för gemensamhetsanläggning för parkering och infart
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Teknisk försörjning
Avfall

Avfallshantering sker genom Region Gotlands försorg. Plats för källsortering skall
finnas. Byggnad för källsortering kan t.ex. uppföras på korsprickad mark i
anslutning till fastighetens tillfart.

Brandsäkerhet

Följande ska bevakas i bygglovet:
- Byggnaderna placeras och utformas så att brandspridning till andra
byggnader begränsas.
- Komplementbyggnader placeras och utformas så att brandspridning till
andra byggnader förhindras.

El

Fastigheten är ansluten till GEABs ledningsnät. Ny bebyggelse ansluts till
detsamma.

Vatten och avlopp

Fastigheten är kopplad till Region Gotlands VA-nät. Tillgången till ledig kapacitet
för kommunalt vatten och/eller spillvatten är begränsad. Föreslagen förtätning
bedöms dock rymmas inom befintlig kapacitet (Teknikförvaltningen 2020-04-15)

Dagvatten

Region Gotland förordar lokalt omhändertagande av dag- och dräneringsvatten.
Huvudprincipen är att varje fastighet/kvarter/område ska klara sin egen
fördröjning av dagvatten för att avlasta det allmänna ledningsnätet. Detta ställer
krav på en dagvattenlösning som också skyddar byggnader mot skadliga
översvämningar vid skyfall med minst 100 års återkomsttid.
Kravet tydliggör principen bakom hållbar dagvattenhantering och fungerar som
åtgärd för att möta miljökvalitetsnormerna för vatten. Fördelen med att lokalt
omhänderta dagvatten är dels att ledningssystem för dagvatten minimeras, dels
att dagvattnet behålls under längre tid på platsen. Genom en öppen
dagvattenanläggning kan åtgärden också stärka biodiversitet och
ekosystemtjänster. Fördröjning av dagvatten leder också till minskad belastning på
nedströms system och således en minskad risk för översvämningar eller påverkan
på recipient. Genom att fördröja dagvattnet skapas goda möjligheter till
infiltration och rening av dagvatten.
Tillämpning av kravet på dagvattenanläggning ska alltid utgå från platsspecifika
förutsättningar och undantag kan ges då åtgärder inte anses hållbara. Vatten från
hårdgjorda ytor ska fördröjas i anläggning/-ar med strypt utlopp och en kapacitet
motsvarande 20 mm nederbörd. På enskild fastighet ska så lite hårdgjord yta som
möjligt anläggas.
Avrinningsområde
Områdets avrinning förväntas följa
landskapets topografiska
förhållanden i en sydväst/nordöstlig
riktning mot Slite badplats och
Badhusparken. Fastighetens läge,
relativt högt beläget i samhället
(+8.2 till +4.0), medför att
flödesvägar och lågpunkter främst
berör angränsande fastigheter som
kv Måsen söder om, och Havstruten
2 (Slitebadens hotell) norr om. Vid
20 mm nederbörd och mättade
markförutsättningar finns hög

Nederbörds- och flödessimulering över Strandridaren med
omgivning.
Källa: SCALGO Live
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sannolikhet att vatten kommer bli stående längs fastighetens södra gräns mot
Badhusgatan.
Markförutsättningarna inom planområdet bedöms utifrån utförd geoteknisk
undersökning som lämpliga för naturlig infiltration och fördröjning av dagvatten.
Marken får därför inte hårdgöras. Marklov krävs för åtgärder som kan försämra
markens genomsläpplighet. För att minska riskerna för förorening av dagvattnet
förordas användning av miljövänliga s.k. inerta byggnadsmaterial, som inte
reagerar nämnvärt med sin omgivning. Användning av bekämpningsmedel bör
undvikas helt. Biltvätt, båttvätt och liknande ska i första hand ske i anläggningar
med föreskriven reningsanläggning.
Vid anläggande av nya bostadshus inom planområdet gäller krav om att dag- och
dräneringsvatten ska omhändertas i en öppen dagvattenanläggning.
Dagvattenanläggningen ska dimensioneras efter en klimatfaktor på 1,25 och för 20
mm nederbörd. I Region Gotlands dagvattenhandbok finns exempel på olika typer
av dagvattenanläggningar och genomsläppliga markbeläggningar.
Planbestämmelser
b1 – Dagvatten ska avledas till infiltration inom fastigheten alternativt fördröjas
innan avledning till allmän VA-ledning
b2 – Marken får inte hårdgöras
n2 – Parkering och tillfart från inte hårdgöras
Marklov krävs även för åtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet
Startbesked får inte ges för bostadsbyggnad förrän anläggning för infiltration
och/eller fördröjning av dagvatten har kommit till stånd
Uppvärmning

Inom tätbebyggt område är fjärrvärme den mest miljövänliga uppvärmningen.
GEABs fjärrvärmeledning passerar fastigheten längs Storgatan. Fastigheten kan
kopplas till fjärrvärmenätet. Ny bebyggelse bör utformas så att förutsättningarna
för effektiv energianvändning och nyttjande av förnyelsebar energi underlättas.

Tele/ Fiber

Skanova har markförlagda teleanläggningar i och i anslutning till planområdet.
Åtgärder för nya serviser genomförs så att anslutning till Skanovas nät
möjliggörs. Detta ska bevakas i kontakt med Skanovas representant för området.
Befintliga teleanläggningar behålls i första hand i nuvarande läge. Krävs att
ledningar flyttas bekostar den som initierar åtgärden.
Fastigheten är i dagsläget inte ansluten till områdets fibernät. Kanalisation ämnad
för framtida fiber ihop med befintlig fjärrvärme finns. Denna kanalisation hänger
dock inte ihop med befintligt fibernät, utan ca 65-70m schaktning kvarstår att göra
vid biblioteket och torget för att ansluta fastigheten.
Planbestämmelse
u1 - Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Beskrivningen av genomförandefrågor har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande
av detaljplanen. Beskrivningen har ingen rättsverkan i sig. Bindande föreskrifter framgår av plankartan och
planbestämmelserna. Genomförandet regleras i genomförandeavtal. Avgörande av frågor avseende t.ex.
fastighetsbildning, bildande av gemensamhetsanläggning m.m. prövas och genomförs enligt särskild
lagstiftning. Beskrivningen av genomförandefrågorna förtydligar detaljplanens syfte ur ett
genomförandeperspektiv som tydliggör juridiska, ekonomiska och tekniska frågor samt ansvarsfördelning.
Intentionerna med detaljplanen är att nuvarande användning ändras från allmänt ändamål till bostäder, kontor
och tillfällig vistelse för att på sätt tillföra nya bostäder i området och/eller skapa inslag av kontor och möjlighet
till tillfälligt boende. Ett naturligt inslag i det här centrala läget i Slite.

Organisatoriska frågor
Tidplan

Planarbetet för planområdet kommer att bedrivas enligt följande preliminära
tidsplan:
Samråd
Granskning nr 1
Granskning nr 2
Beslut om antagande

första kvartalet 2017
andra kvartalet 2017
sommaren 2020
fjärde kvartalet 2020

Genomförande igångsätts omgående efter laga kraftvunnen plan.
Genomförandetid

Planens genomförandetid är 5 år från den dag Region Gotlands (regionens) beslut
om antagande vinner laga kraft. Genomförandetiden har bestämts mot bakgrund
av att det är angeläget att detaljplaner genomförs relativt snabbt och att
genomförandetiden inte ska utgöra ett hinder vid nödvändiga förändringar i en
nära framtid. Rådande fastighetsindelning får anses okomplicerad och det bedöms
inte heller i övrigt finnas några hinder ur fastighetsbildningssynpunkt för ett
snabbt genomförande av detaljplanen.
Under genomförandetiden finns en garanterad byggrätt enligt detaljplanen. Efter
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men det finns ingen
garanterad rätt att erhålla bygglov, rivnings- eller marklov. Om detaljplanen
ändras eller upphävs efter genomförandetidens utgång utgår ingen ersättning för
förlorad byggrätt.

Markägoförhållanden
& marktilldelning

Planområdet som omfattar fastigheten Gotland Othem Strandridaregården 1 och
del av Gotland Othem Slite 4:17, som omgärdas av bl. a. Storgatan, Badhusgatan
och Lotsbacken, ägs av regionen.
För att tillskapa planerade byggrätter ska del av Gotland Othem 4:17 överföras till
Gotland Othem Strandridaren 1. I övrigt görs mindre anpassningar som innebär att
mark från Gotland Othem Strandridaregården 1 överförs till gatufastigheterna
Gotland Othem Vägmarken 1:1 och 1:7 såsom allmän platsmark.
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Huvudmannaskap & ansvarsfördelning
Allmän platsmark
inom planområdet

Regionen är huvudman för allmän plats. Det innebär att regionen ansvarar för
utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet.

Anläggningar för
vatten, avlopp &
dagvatten

Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.
Regionen är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna.

Anläggningar utanför
planområdet

Regionen är huvudman för allmän plats inom och utanför planområdet dvs.
parkmark, torg och gator. Regionen ansvarar drift och underhåll av dessa
anläggningar.

El, tele & fiber

Gotlands Energi AB (GEAB) är huvudman för elnätet och Skanova AB är huvudman
för det befintliga fibernätet. Respektive ledningsägare ansvarar för dess
utbyggnad, drift och underhåll fram till anslutningspunkter till fastighetsgräns eller
inom fastighet.

Fjärrvärme

GEAB är huvudman för fjärrvärmeledningar och ansvarar för anläggning samt drift
och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt.

Kvartersmark

Gotland Othem Strandridaregården 1 ska säljas. Den kommande köparen ansvarar
därför för byggande, drift och underhåll inom Gotland Othem Strandridaregården
1 samt för eventuell fastighetsbildning inklusive bildande av
gemensamhetsanläggning.

Genomförandeorganisation
Genomförande &
samordning

Normalt sett leds och samordnas genomförandet av utbyggnaden av infrastruktur
inom allmän plats av teknikförvaltningen vid regionen. I det här fallet är det inte
aktuellt med någon utbyggnad av gata eller liknande eller utbyggnad av VA-nätet.

Mark & avtalsfrågor

Markfrågor samt försäljnings-, avtals- och övriga genomförandefrågor handläggs
av teknikförvaltningen. Avyttringen kan ske antingen inom ramen för en
markanvisning eller genom direktförsäljning på den öppna marknaden.

Fastighetsbildning
m.m.

Fastighetsbildning, inrättande av gemensamhetsanläggning och andra
motsvarande fastighetsrättsliga frågor handläggs av Lantmäterimyndigheten efter
ansökan från regionen och den kommande fastighetsägaren.

Bygglov/-anmälan

Den kommande fastighetsägaren ansöker om bygg- och marklov som lämnas till
enheten för bygglov, samhällsbyggnadsförvaltning, vid regionen. Nybyggnadskarta
beställs även hos samhällsbyggnadsförvaltningen men vid enheten för geografisk
information.

Genomförande inom
allmän plats

Någon utbyggnad av allmänna anläggningar ska inte ske inom planområdet eller
utanför planområdet. Det som är aktuellt att genomföra är att del av Gotland
Othem Strandridaren 1 som idag utgör gatuområde, hörnavskärning, överförs till
gatufastigheterna Gotland Othem Vägmarken 1:1 och 1:7. Regionen ansöker om
fastighetsbildning.
Om indelning sker i flera fastigheter efter att detaljplanen vunnit laga kraft ska ny
förbindelsepunkt upprättas för varje nybildad fastighet. Teknikförvaltingen och
dess VA-avdelning ansvarar för upprättande av förbindelsepunkt för VA och
dagvatten. Upprättande av förbindelsepunkt för vatten och avlopp avropas av
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fastighetsägare hos VA-avdelningen, teknikförvaltningen. Avrop för anslutning
måste ske med minst tre månaders framförhållning.
Genomförande inom
kvartersmark

Möjlig byggnation kan påbörjas när detaljplanen har vunnit laga kraft. Konkret
innebär det att inför framtida byggnation är det blivande fastighetsägare som
ansvarar för att ansöka om bygglov för att genomföra byggnation inom den eller
de fastigheter som bildas och att de ansluts till det kommunala VA-ledningsnätet,
att de ansluts till fjärrvärme, elnätet, fiber o dyl. och att såväl bil- som
cykelparkering iordningställs. Om marken indelas i flera fastigheter ska
gemensamhetsanläggning bildas för bilparkering och öppen dagvatten anläggning.
Samordning ska ske med berörda ledningsägare och med teknikförvaltningen, VAavdelningen, för anslutningar av infrastruktur.
Om flyttning av befintliga ledningar aktualiseras regleras det såväl läges- som
kostnadsmässigt mellan den blivande fastighetsägaren och berörda ledningsägare.
Bygglov får inte ges för lovpliktig åtgärd förrän utfart anordnas till Badhusgatan
enligt fastställd detaljplan.

Avtal
Genomförandeavtal

Avtal för genomförandet av detaljplanen ska upprättas med den blivande köparen.
Om markanvisning kommer att tillämpas upprättas markanvisningsavtal för
genomförandet. Markanvisningsavtal är en option för den blivande köparen att
under två år med ensamrätt förhandla med regionen om att få köpa fastigheten
för att genomföra detaljplanen enligt det förslag som legat till grund för
anvisningen av marken. Om markanvisning har skett ska genomförandeavtal ha
tecknats mellan regionen och den blivande fastighetsägaren inom två år från det
att beslut om anvisning fattades. Om så inte sker kan regionen återta
markanvisningen. Om inte markanvisning tillämpas ska genomförandeavtal
tecknas (numera benämningen på exploateringsavtal när regionen är ägare av
marken) mellan regionen och den blivande fastighetsägaren för att reglera
genomförandet av detaljplanen innefattande kostnads- och ansvarsfördelning,
fastighetsbildning mm

Köpekontrakt

Köpekontrakt upprättas avseende försäljningen av fastigheten Gotland Othem
Strandridaregården 1. Köpekontrakt och försäljningen ska godkännas genom
beslut i tekniska nämnden. Tillträde sker tidigast fyra veckor efter det att tekniska
nämndens beslut har justerats och anslagits digitalt.

Servitut/ledningsrätt

För det fall regionens ledningar berörs vid överlåtelsen av marken ska
servitutsavtal tecknas alternativt avtal för ledningsrätt för att säkerställa rätten att
ha ledningar kvar i den mark som överlåts.

Ledningsägare &
fastighetsägaren

För övriga ledningar, med annan ledningsägare än regionen, som ligger inom den
mark som nu ska säljas till enskilt ägande måste överenskommelse tecknas mellan
ledningsägare och den kommande köparen för att säkerställa rätten att ha
ledningar inom Gotland Strandridaregården 1. Ansvaret för detta har respektive
ledningsägare.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning

Inledningsvis ska mark, blivande kvartersmark, regleras/överföras från fastigheten
Gotland Othem Slite 4:17 till Gotland Othem Strandridaregården 1. Där utöver ska
mark, allmän platsmark, regleras från Gotland Othem Strandridaregården 1 till
Gotland Othem Vägmarken 1:1 och 1:7. Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft
möjliggörs även indelning av Gotland Othem Strandridaregården 1 i flera
fastigheter.

Gemensamhetsanläggning

Om och när Gotland Othem Strandridaregården 1 indelas i flera fastigheter måste
dessa fastigheter ha nödvändiga funktioner för att kunna bildas och fungera i sitt
sammanhang. Det är även en förutsättning för att kunna erhålla bygglov. Av det
skälet ska en gemensamhetsanläggning bildas för parkering, samt ytterligare en
gemensamhetsanläggning bildas för öppen dagvattenanläggning. Detta sker i
samband med ny fastighetsbildning. Utrymme för gemensamhetsanläggningar ska
upplåtas i den eller de fastigheter som berörs. Genomförandetiden av
gemensamhetsanläggning får inte sättas längre än 2 år. Detaljplanen ger stöd för
inrättandet av gemensamhetsanläggningen genom att område har reserverats
särskilt för ändamålet.

Servitut & ledningsrätt Regionens rätt att ha VA-ledningar i kvartersmarken ska säkerställas genom
servitut som skrivs in det officiella fastighetsregistret alternativt säkerställas
genom ledningsrätt.
Ansökan om
lantmäteriförrättning

Regionen ansöker om och bekostar den lantmäteriförrättning som har som syfte
att överföra mark från Gotland Othem Slite 4:17 till Gotland Othem
Strandridaregården 1 och att mark överförs från Gotland Othem
Strandridaregården 1 till Gotland Othem Vägmarken 1:1 och 1:7 samt eventuell
ledningsrätt avseende befintliga VA-ledningar.
Säkerställande av rätten att ha ledningar inom kvartersmarken, vilken idag ägs av
regionen, måste även ske av övriga berörda ledningsägare där upplåtelserna inte
är officialrättsligt säkerställda eller om de inte är inskrivna i det officiella
fastighetsregistret. Berörda ledningsägare ansvarar för att säkerställandet sker.
Den kommande köparen ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för
indelning av Gotland Othem Strandridaregården 1 i flera fastigheter, om och när
det aktualiseras.

Ekonomiska frågor & konsekvenser
Kvartersmark, intäkter
& kostnader

Ett av syftena med detaljplanen är att göra Gotland Othem Strandridaregården 1
säljbar i och med att det inte längre bedrivs allmän verksamhet inom fastigheten.
Eftersom markanvisning kommer att tillämpas alternativt försäljning på den öppna
marknaden genom budgivning går det inte att bedöma intäktens omfattning i
detta läge. Utgångspriset vid markanvisning styrs dels av regionens kostnader och
bör som lägst sättas i nivå med regionens bedömda kostnader för
plangenomförandet mm och ett bedömt restvärde för befintliga byggnader. Enligt
regionens riktlinjer för fastighetsförsäljning får försäljning inte ske med mindre än
att kostnadstäckning uppnås.

Allmän plats

Inga investeringar ska göras inom allmän platsmark. Allmän platsmark berörs
enbart så till vida att mark överförs från Gotland Othem Strandridaregården 1 till
två intilliggande gatufastigheter.
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Drift och underhåll av allmänna platser och anläggningar (gator, torg, parker mm)
bekostas av skattemedel. I detta fall utökas inte driftsuppdraget varför någon
utökning av driftsbudgeten inte är aktuell.
Vatten & avlopp

Kostnaden för upprättande av anslutningspunkter till det allmänna vatten och
avloppsnätet finansieras genom anslutningsavgifter enligt gällande VA-taxa.
Debitering av anslutningsavgift sker när anslutningspunkt är upprättad. Drift och
underhåll finansieras genom brukningsavgifter enligt gällande VA-taxa.

El/energi, tele & fiber

Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa för respektive ändamål av
ledningsägare och operatör.

Fastighetsbildning
m.m.

Kostnaden för all fastighetsbildning avseende överföring av mark till och från
Gotland Othem Strandridaregården 1 bekostas av regionen. Regionen svarar även
för kostnaderna för inskrivning av servitut för befintliga VA-ledningar alternativt
att rätten att ha ledningarna inom Gotland Othem Strandridaregården 1
säkerställs genom ledningsrätt. Kostnaden för fastighetsbildningen finansieras av
intäkten från den kommande fastighetsförsäljningen.

Gemensamhetsanläggning
- Parkering/dagvatten

Anläggningskostnaden och driften av parkering respektive öppen
dagvattenanläggning svarar den kommande köparen för. Om Gotland Othem
Strandridaregården 1 indelas i flera fastigheter vilket detaljplanen kommer att
möjliggöra ska gemensamhetsanläggning för parkering och dagvattenanläggning
bildas. I samband med bildandet av gemensamhetsanläggningar ska
anläggningskostnaden fördelas på nya fastigheter och kostnader för drift och
underhåll fördelas mellan deltagande fastigheter inom planområdet enligt
andelstal och beslut i anläggningsförrättning. Kostnaden för bildande av
gemensamhetsanläggningen bekostas av den kommande fastighetsägaren.

Detaljplan

Regionen svara för kostnaden för upprättandet av detaljplanen. Kostnader för
upprättande av detaljplanen tas ut i form av planavgift i samband med bygglov.

Bygglov, anmälan &
planavgift

Regionen tar ut avgifter för bygglov och bygganmälan enligt gällande taxa samt
planavgift i och med att regionen bekostar upprättandet av detaljplanen, inklusive
tillhörande utredningskostnader m.m.

Planekonomisk
bedömning

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om exploateringen och
genomförandet av detaljplanen är ekonomiskt lönsam och därmed realistisk att
genomföra.
I det här fallet när en exploatering i sin helhet av planområdet inte ligger i direkt
anslutning till genomförandet av detaljplanen saknas kunskap om hur den
kommer att genomföras mer i detalj. Detta medför att den ekonomiska
bedömningen blir översiktlig.
Genomförandet av planen medför utgifter för byggnation och byggande av
anläggningar m.m. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader
som detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom den
kommande exploateringen kan detaljplanen antas ekonomiskt lönsam.
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Tekniska frågor
Gator samt utfart

Gatorna i anslutning till Gotland Othem Strandridaregården 1 kommer inte
påverkas av genomförandet av detaljplanen, dvs inga anläggningsåtgärder
kommer att utföras. Utfarten från parkeringen till Badhusgatan anläggs och
bekostas av den kommande köparen. Den ska placeras så att den säkerställer god
sikt vid utfart till Badhusgatan. Utfarten ska flyttas innan bygglov för
bostadsbyggnad kan beviljas.

Trafik

Trafiken i området indikerar inte att några särskilda trafiksäkerhetsåtgärder
behöver vidtas.

Trädallé

Befintliga träd inom Gotland Othem Strandridaregården 1 längs med Badhusgatan utgör en allé. Träden omfattas av reglerna för biotopskydd för alléer.

Parkering

Parkering ska ske inom kvartersmarken inom Gotland Othem Strandridaregården
1. Antalet parkeringsplatser ska uppfylla fastställd parkeringsnorm som
säkerställer parkeringsbehovet för att bygglov ska kunna medges för ny
bebyggelse. De kulturhistoriska värdena kan dock medge undantag.

Vatten och avlopp

Planområdet ligger inom regionens verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Allmänna ledningar för vatten och avlopp finns i omkringliggande gator men även
inom befintlig kvartersmark. Dagvattennät finns i början av Lotsbacken. Varje ny
fastighet ska anslutas till det allmänna VA-nätet om och när Gotland Othem
Strandridaregården 1 indelas i fler fastigheter. Anslutningen ska föregås av en
skriftlig anmälan. Anslutningspunkt upprättas normalt sätt i anslutning till
fastighetsgräns. Ledningar som ska anslutas till det allmänna VA-nätet ska
dimensioneras och anläggas enligt gällande normer. Avloppsnätet inom
kvartersmark ska utformas med skilda ledningar för dag- och dräneringsvatten
respektive spill- och dricksvatten.
För användande av allmänna VA-anläggningar gäller i övrigt vad som föreskrivs i
lagen om allmänna vattentjänster eller annan författning och allmänna
bestämmelser för brukande av allmän vatten- och avloppsanläggning (ABVA)
antagna av regionfullmäktige för Region Gotland. Av ABVA framgår leveransförutsättningar och vattentryck för de allmänna ledningarna.
Den kommande fastighetsägaren ska kontakta teknikförvaltningen, VAavdelningen, vid nybyggnation inom nybildad fastighet för att få uppgift om lägsta
höjd på färdigt golv för att anslutning med självfall ska tillåtas, dvs för att undvika
uppdämning i det allmänna VA-systemet. Inför byggnation ska den kommande
fastighetsägaren även kontakta regionen, teknikförvaltningen, VA-avdelningen för
information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen.

Dagvatten

Enligt Region Gotlands antagna VA-strategi ska dagvattenflöden reduceras och
regleras så att belastning på ledningsnät och recipienter begränsas. Hantering av
dagvattnet inom Gotland Othem Strandridaregården 1 ska ske enligt regionens
dagvattenstrategi. För dagvattenhanteringen ska även hänsyn tas till bl.a. Svenskt
Vattens anvisningar med hänsyn till klimatförändringens effekter.
Föroreningskällorna till dagvattnet ska minimeras.
Vid nybyggnation åligger det den kommande fastighetsägaren att anlägga ett
öppet fördröjningsmagasin för omhändertagande av dag- och dräneringsvatten,
exklusive takvatten. Takvatten ska tas om hand lokalt inom fastigheten enligt den
antagna VA-strategin. Övrigt dagvatten och dräneringsvatten tas om hand inom
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fastigheten och samlas i ett fördröjningsmagasin med strypt avledning. Avledning
från fördröjningsmagasinet sker till anvisad anslutningspunkt för dagvatten.
Fördröjningsmagasinet ska dimensioneras för ett 20 mm regn. Eftersträvansvärt är
att skapa så stora grönytor som möjligt för fördröjning av dagvattnet.
Materialval för utvändiga ytor ska väljas med omsorg om miljön. Oskyddade ytor
av koppar eller zink, galvaniserats material får inte användas för att minska risken
för föroreningar i dagvattnet. Dagvattenhanteringen ska präglas av ett kretsloppsoch hållbarhetsperspektiv.
Övriga ledningar

Andra ledningsägare än regionen är skyldiga att bevaka sina rättigheter och
samråda med den kommande köparen avseende påverkan på det egna
ledningsinnehavet. Om omläggning av ledningar blir aktuell ska avtal tecknas
mellan ledningsägare och den kommande köparen för att säkerställa åtaganden
vad gäller utförande och kostnader för detta.

El

Elanslutning finns till Gotland Othem Strandridaregården 1. Om fler fastigheter
bildas anvisar GEAB anslutningspunkt till elnätet.

Fjärrvärme

Fjärrvärmeledning finns i anslutning till planområdet. Anslutning till fjärrvärmenätet anvisas av GEAB. Ny bebyggelse ansluts till det befintliga
fjärrvärmenätet.

Fiber/tele

Fiberledningar finns i anslutning till planområdet. Anslutning till fibernät kan
anvisas av Skanova AB.

Markmiljö

Av regionens samlade redovisning om information som redovisar miljöpåverkan i
mark finns ingen känd miljöpåverkan redovisad inom Gotland Othem
Strandridaregården 1. Sedan slutet på 1600-talet har fastigheten i huvudsak
fungerat som bostadstomt med tillhörande komplementbyggnader. Någon
egentlig verksamhet har inte bedrivits inom fastigheten varför något behov av
markundersökning avseende föroreningar därför inte ansetts föreligga.

Buller

Några bullerproblem från tillkommande trafik eller omgivande verksamheter
bedöms inte uppstå sett till den ringa ökning av trafikmängd som planförslaget
alstrar.
Vid hamnar och färjelägen bör riktvärden för trafikbuller vara vägledande även för
vägtrafik eller spårtrafik inom verksamhetsområdet där trafiken utgör en
fortsättning av trafikflödet på det allmänna trafiknätet. (Boverket 2015:21).
Trafik i planområdets närhet knuten till hamn- eller stenindustriverksamhet
bedöms inte till sådana nivåer att planområdet kräver särskilda
utformningsbestämmelser kopplade till buller.

Geoteknik

Den av regionen bekostade och utförda geotekniska utredningen anger grundläggningsförhållandena för kommande byggnation och att den bedöms kunna ske
på konventionellt sätt. Den blivande köparen genomför och bekostar eventuell
ytterligare geoteknisk undersökning om så bedöms nödvändig i samband med
byggnation. Även om planerad bostadsbyggnation ligger inom lågriskområde för
radon ska byggnationen utföras med radonskyddad konstruktion såvida inte
särskild mätning kan påvisa att risk för påverkan inte finns.
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Schaktning

Anmälan om schaktning ska göras till samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten för
hälso- och miljöskydd om schaktning sker inom sekundärt vattenskydds-området.
För schaktning inom primärt vattenskyddsområde ska ansökan om tillstånd för
schaktning ske till ovannämnda enhet.

Arkeologi

Arkeologisk utredning och undersökning har skett och bekostats av regionen inom
de delar som omfattas av ny byggrätt och parkering. Utredningen och
undersökningen är godkända av Länsstyrelsen varför kraven på regionen som
markägare avseende arkeologisk undersökning är uppfyllda enligt gällande regler.

Brandsäkerhet

Planområdet ska planeras så att tillgängligheten för räddningstjänsten följer
gällande regler för brandskydd såväl för uppställning av räddningstjänstens
utrustning inom området vid räddningsinsats som att avståndet för att bära
utrustning för utrymning och brandsläckning från brandfordon inte överskrids.

Kartförsörjning

Grundkarta har upprättats för planområdet. I samband med ansökan om bygglov
ska nybyggnadskarta upprättas och bifogas ansökan.

”Slite härbärgerade oss över nattenom, är en av de härligaste
hamnar på Gotland”
Carl von Linné, vid besök i Slite 1 juli 1741
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Natur- och kulturvärden
Riksintressen

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § Miljöbalken (MB) jämlikt 4 kap 1
§ MB vilket innebär inskränkningar i markutnyttjande. Åtgärder får inte medföra
att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Bedömning
Riksintressebestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga
tätorter eller det lokala näringslivet. Fastigheten är belägen i ett mycket centralt
läge och möjliggör för bostäder i såväl befintliga som nyproducerade byggnader.
Riksintresset bedöms därför inte påtagligt skadas.
Området är beläget inom riksintresse för försvarsmakten, påverkansområde
MSA, enligt 3 kap 9 § MB, beslut av Försvarsmakten 2019-12-18.
Bedömning
Försvarsmakten har i dialog inför förnyad granskning inte uttryckt några
synpunkter på planförslaget. Riksintresset bedöms inte påtagligt skadas.
I angränsning till planområdet gäller riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap 5 §
MB, Område 36: Gotland ost Fårö Hoburgs rev, beslut av Fiskeriverket 2006,
reviderad Havs – och vattenmyndigheten 2019. Hela norra Gotlands östra kust
gränsar till ett område i havet av som utgör fångstområde för främst piggvar,
torsk, strömming och skarpsill.
Mark- och vattenområden med betydelse för yrkesfisket skall så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande. De värden
som utgör riksintresset för yrkesfisket kan delas in i tre delar:
1. Bevarande av resursen: Skydda fiskens reproduktions-, uppväxts- och
födosöksområden.
2. Nyttjande av resursen: Tillgänglighet till områden för fiskets bedrivande,
fångstområden och inga hinder inom fångstområdena.
3. Infrastruktur på land: Tillgång till hamnar som ger förutsättningar för att i
tillräcklig utsträckning ge möjlighet att omhänderta fångsten på ett
kvalitetsmässigt bra sätt, som ger goda servicemöjligheter och säkerhetsmässiga
förutsättningar för fiskets bedrivande.
Bedömning
Enligt Länsstyrelsens samlade granskningsyttrande, 2017-06-01 är det Slite hamns
möjlighet att landa och bearbeta fiskerifångster som kan riskera påtaglig skada
från detaljplanens föreslagna etablering.
När det ska avgöras vilken påverkan en åtgärd får på riksintresset för yrkesfisket,
om det kan innebära påtaglig skada, är det utifrån de tre ovan listade
intresseaspekter som en sådan påverkan bör prövas. För det småskaliga kustnära
fisket som särskilt pekas ut i den gemensamma fiskeripolitiken och i den nationella
fiskeripolitiken, är det nödvändigt med hamnar nära området där fisket bedrivs
(Hav – förslag till havsplaner 191216). Landområden som skall klassificeras som
riksintresse är landningshamnar och/eller hemmahamnar. Dessa bör då relateras
till vilka arter och fiskerier som utgör basen för fisket i fångstområden av
riksintresse. Det innebär att landningskvantiteter av dessa arter och antalet fartyg
skall vara det primära urvalskriteriet och att kvantiteter skall relateras till
respektive havsområde (Finfo 2006:1).
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För hela Gotland fanns år 2020 27 stycken fiskelicenser varav sju har angivit Slite
som hemmahamn. Under perioden 2016-2019 har dock inget yrkesfiske bedrivits
från Slite hamn, enligt Region Gotlands miljörapportering. För 2020 finns ingen
uppgift.
Förslag till havsplan för Östersjön del 2 (HaV 2019-12-16) anger yrkesfisket som en
maritim näring med betydelse för livsmedelsförsörjning och livsmedelsproduktion.
Yrkesfisket skulle i framtiden kunna ge upphov till landbaserade arbetstillfällen
inom hamnverksamhet och beredningsindustri, och därmed bidra till livskraftiga
samhällen som upprätthåller identitet och kulturmiljö. Fisk från närområden kan
vara ett hållbar och betydelsefullt bidrag till lokal livsmedelsförsörjning.
Antagandet förutsätter dock att god miljöstatus i havet nås och upprätthålls samt
att de ekosystemtjänster som fisket är beroende av säkerställs.
På Gotland landades under perioden 1999-2003 fiskerifångster till ett totalt värde
om 16 miljoner kronor varav torsk, piggvar och skarpsill stod för ungefär var sig en
tredjedel. För den fisk som utgjort det primära fångstunderlaget bl.a. torsk, har
beståndet dessvärre kollapsat med kaskadeffekter i det trofiska systemet
(Bergenius, M., Casini, M., Lundström, K., Orio, A., Ovegård, M., Hentati Sundberg,
J, & Hjelm, J. 2019) och för närvarande råder totalstopp för torskfiske i södra
Östersjön. Under 2019 landades därför bara totalt ca 6300 ton fisk på Gotland
varav endast 22 kg i Slite hamn.
Enligt VISS (2019-03-10) uppnår kustvattnet utanför Slite (Ö Gotlands n
kustvatten) god ekologisk status 2027 (med undantag för övergödning).
Sannolikheten för att detta ska bidra till en dramatisk ökning av andelen
landningar av fiskerifångster bedöms dock tyvärr som liten.
Tullhuset är den bostadsbyggnad på fastigheten Othem Strandridaren 1 som är
belägen närmast hamnområdet. Den ligger på ett avstånd om ca 160 meter från
närmaste kajkant. Till de delar av hamnområdet avsedda för landning av
fiskerifångst och där bearbetning kan ge upphov till lukter och buller är avståndet
längre, mellan 200-250 meter.
Det finns i dagsläget ett antal bostadsbyggnader på kortare avstånd från
hamnområdet än både befintliga och föreslagna byggnader på Strandridaregården
1. Några registrerade klagomål rörande buller eller lukter från hamnverksamheten
har inte gått att återfinna i Region Gotlands diarium.
Planförslaget bedöms inte utgöra någon påtaglig skada på riksintresset utifrån
hamnens möjlighet att landa och bearbeta fiskerifångster.
Miljötillstånd

Hamnverksamheten i Slite har ett gällande miljötillstånd där Länsstyrelsen ser
risker i samband med föreslagen bostadsetablering. Även omgivningspåverkan
från verksamheten på närliggande Slite Stenhuggeri skulle kunna riskera att
komma i konflikt med nya bostäder på Strandridaregården enligt Länsstyrelsens
granskningsyttrande.
Eventuellt buller från hamnverksamhet
Hamnens miljötillstånd (MD M 1763-07 och M 6325-07) påverkar i huvudsak
miljön inom områdena vatten, luft och buller. Påverkan på luft härrör i första hand
från fartyg och transporter av last till och från fartyg samt biltrafik. Bullernivåerna
är kopplade till hamnens egen verksamhet som pågår vardagar mellan kl. 07.0016.00. Tillståndet reglerar att buller från anläggningen som ska begränsas så att
det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå som riktvärde utomhus vid
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närmaste bostad om 50 dB(A) dagtid (07-18), 45 dB(A) kvällstid (18-22) och sön- &
helgdag, samt 40 dB(A) nattetid (22-07). Momentana ljud nattetid (22-07) får ej
överskrida 55 dB(A). Tillståndet medger 200 fartygsrörelser per år. Enligt Region
Gotlands miljörapprotering hade Slite hamn under 2019 endast 14 stycken anlöp
av lastfartyg jmf 2017 då det skedde 31 anlöp, varav 19 lastfartyg. Övriga
rapporterade anlöp utgörs av båtar som sökt hamn för dåligt väder och reparation.
Eventuellt buller från stenförädlingsindustri
Ca 150 meter öster om Strandridaren 1 ligger Slite Stenhuggeri AB. Verksamhetens
bullernivåer är inte anmälningspliktiga vilket innebär att de inte har något beslut
från vare sig Region Gotland eller Miljödomstol. De omfattas istället av
Naturvårdsverkets generella riktlinjer för buller, vilket gäller alla verksamheter,
oavsett vilken bransch eller storlek. Bullerriktvärden från anläggningen ska därmed
begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid
närmaste bostad om 50 dB(A) dagtid (06-18), 45 dB(A) kvällstid (18-22) och sön- &
helgdag samt 40 dB(A) nattetid (22-07). Momentana ljud nattetid (22-07) får ej
överskrida 55 dB(A).
Bedömning
Bullernivåerna från hamnverksamheten utgår ifrån fartygsrörelser och påföljande
i- och urlastning. Den totala trafikmängden som alstras av hamnverksamheten,
sett till ett maximalt utnyttjande av miljötillståndet, medför anlöp av i genomsnitt
ungefär en båt varannan dag. Hamnarbetet är i huvudsak reglerat till tider under
dygnet då yrkesarbete pågår och torde därför inte utgöra något hinder för en
bostadsetablering. Att den faktiska andel registrerade anlöp kraftigt understiger
tillståndets godkända nivåer torde också innebära att någon reell risk för
hamnverksamhetens miljötillstånd inte förekommer.
Fastigheten Strandridaregården 1 sluttar mot sydväst och de primära ytorna för
utevistelse riktar sig bort från hamnområdet, nordöst om fastighetens byggnader.
Nya och tillkommande bostadsbyggnader på tomten kommer befinna sig bakom
hotellbyggnaderna på Havstruten 1 som därmed också bidrar till att avskärma mot
stenindustrin. Den befintliga höjdryggen mellan stenindustrin och övrig
bebyggelse väster om Stenhuggaren 1 avskärmar också effektivt. Höjdryggen är 810 meter över nollplanet och markhöjden vid stenindustrin cirka +2.0 meter. Där
höjdryggen planar ut ner mot Kronbrunnsgatan finns dessutom en lång byggnad
inom stenindustrifastigheten som också avskärmar ljud från verksamheten.
Det finns i dagsläget ett antal bostadsbyggnader på kortare avstånd från både
stenindustrin och hamnområdet än både befintliga och föreslagna byggnader på
Strandridaregården 1. Några registrerade klagomål från dessa rörande buller från
listade verksamheter har inte gått att återfinna i Region Gotlands diarium.
Mellan planområdet och hamnen ligger den s.k. Hotellparken med sin rika
växtlighet som ger viss dämpande effekt under den lövade tiden på året. Den
förhärskande vindriktningen för Gotland är sydvästlig varför eventuellt buller (eller
lukter) från hamnverksamhet eller stenhuggeri inte bedöms medföra att gällande
riktlinjer för buller kommer överskridas.
Kulturmiljö

Enligt utförd kulturvärdesinventering (Gotlands Museum 2016) kan fastigheten
kompletteras med ett fåtal byggnader som ska följa bebyggelsemönstret och
underordna sig den befintliga kulturhistoriska bebyggelsen (se även s.12
Kulturhistorisk bebyggelse).
Bedömning
Detaljplanen har anpassats till rådande kulturhistoriska värden och
förutsättningar.
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Sociala värden
Barnperspektivet

Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Vid alla åtgärder
som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande
organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.
Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som berör barn
och barnens bästa är ständigt närvarande under ett planeringsarbete, då de är
förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande
säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
De planerade byggnaderna ska utformas tryggt och tillgängligt. Dess närhet till
kulturmiljö, natur och hav ger goda förutsättningar för en god livsmiljö och en
säker närmiljö att vistas i. Aktiviteter i Slite och tillgänglig kollektivtrafik är också
positiva faktorer för ett harmoniskt liv.

Jämställdhetsperspektivet
(KS § 257/2009)

Kommunstyrelsen har beslutat att en checklista för jämställdhet ska användas som
underlag vid alla beslut i nämnder.
Föreslagna bostäder utgör en komplettering till befintliga bebyggelseområden,
vilket redan i dag är en tillgång för alla. Områdets karaktär och utformning ger
goda förutsättningar för ett tryggt och jämställt boende. I närheten finns goda
möjligheter till kollektivtrafik, säkra gång- och cykelvägar samt ett stort utbud av
rekreation och arbetsplatser vilket bidrar också till en mer jämställd livsmiljö.
Det är nära till naturområden och aktiviteter i närområdet.

Resurser & hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har upprättats med utgångspunkt att hushålla väl med befintliga
resurser. Planen innebär en förtätning i befintlig bebyggelsemiljö. Området är
centralt beläget med närhet till kollektivtrafik, offentlig och kommersiell service.
Den kulturhistoriska miljön gör det till en trevlig boende- och vistelsemiljö.
Bebyggelsens utformning bedöms ge förutsättningar för en God bebyggd
miljö och en God hushållning med mark och byggnader, i enlighet med de av
riksdagen 2005 beslutade miljömålen.

Hälsa & säkerhet
Miljö- och riskfaktorer
-

Biltrafik

Detaljplanen omfattar endast ett fåtal bostäder. Ökningen av biltrafik är därmed
liten.

-

Trafikbuller

Några bullerproblem från tillkommande trafik bedöms inte uppstå sett till den
ringa ökning av trafikmängd som planförslaget alstrar.
Trafik i planområdets närhet bedöms inte till sådana nivåer att frågan kräver en
särskild bullerutredning.

-

Omgivningsbuller

Hållbar
transportinfrastruktur

Planområdets läge och nivåskillnad gentemot eventuella omgivande
störningskällor medför att en naturligt tyst sida finns på fastigheten.
Med utgångspunkt från områdets centrala läge i Slite – med närhet till
kollektivtrafik – motverkas ett ensidigt bilberoende. Detta bidrar till en mer hållbar
transportinfrastruktur.
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Miljökvalitetsnormer

-

Vatten

Enligt 2 kap 10 § i plan- och bygglagen (PBL) ska miljökvalitetsnormerna i 5 kap
miljöbalken (MB) följas vid all planläggning. I denna framgår att gällande normer
för luftkvalitet, omgivningsbuller, grundvatten m.m. ska beaktas.
Det finns två typer av vattenkvalitetsnormer, dels den årsgenomsnittliga
miljökvalitetsnormen (AA-EQS) och dels miljökvalitetsnormen för den högsta
acceptabla koncentrationen (MAC-EQS). AA-EQS är gränsen för den koncentration
i vatten vid vilken inga skadliga effekter kan förväntas på ekosystemet och
människors hälsa vid en långvarig exponering. MAC-EQS skyddar ekosystemet mot
kortsiktiga koncentrationstoppar.
Den aktuella planläggningens omfattning kommer med största sannolikhet inte att
påverka vattenkvalitetsnormerna och därmed inte heller någon av de gränser som
finns för koncentration av skadliga ämnen i vatten. Planbestämmelser reglerar att
dagvatten ska omhändertas och infiltreras på egen fastighet, med avsikt att
begränsa dagvattenutflödet och eventuell förorening till recipient.

-

Luft

Planen bedöms inte ha någon påverkan på miljökvalitetsnormen.

-

Buller

Planen bedöms inte ha någon påverkan på miljökvalitetsnormen.
Bedömning
Sammantaget innebär genomförandet av detaljplanen att några
miljökvalitetsnormer inte överskrids. Detaljplaneförslaget innebär ingen påverkan
på luft, buller eller vatten. Inga utsläpp tillkommer, bostäderna generar inte buller
och dagvatten tas omhand lokalt.

Övrigt
Planförslaget har författats av Christian Björkman, Fysisk planerare,
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Genomförandefrågor har redovisats av Roger
Möller, Markingenjör, Teknikförvaltningen.
Övriga medverkande tjänstepersoner
Monica Tingström, Fysisk planerare SBF: Planförslag – samråd, granskning 1
Kerstin Jakobsson, Kartingenjör SBF: Fastighetsförteckning & grundkarta –
samråd, granskning 1
Erik Lind, Kartingenjör SBF: Uppdaterad fastighetsförteckning – granskning 2
Lena Beckman, Planingenjör SBF: Plankarta, layout – samråd, granskning 1
Maria James, Regionantikvarie SBF: Kulturmiljöfrågor
Jimmy Holpers, Regionekolog SBF: Naturmiljöfrågor – samråd, granskning 1
Evelina Lindgren, Regionekolog SBF: Naturmiljöfrågor – granskning 2
Christian Hegardt, Stadsarkitekt SBF: Gestaltning – granskning 2
Anna Fagerberg, Miljöskyddsinspektör SBF: Miljö- och hälsoskyddsfrågor
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2020-06-24

Anders Rahnberg
Enhetschef plan

Christian Björkman
Fysisk planerare
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