Översiktsplan Gotland 2040
SAMRÅDSMÖTE DELOMRÅDE VÄSTRA
GOTLAND

Kvällens agenda
18:30 Välkomna!
18:35 Presentation av ÖP förslaget
19:10 Paus
19:15 Presentation av Grönplan
19:45 Lyfta frågor från chatten
20:00 Avslutning

Samråd 25 januari – 25 april

Förslag

Samråd

Region Gotland tar fram ett preliminärt
förslag tillsammans med invånare,
företagare, föreningar och
organisationer.

Region Gotland diskuterar med invånare,
företagare, föreningar, myndigheter med
flera för att få synpunkter.

Granskning
Det justerade förslaget ställs ut, och nya
synpunkter samlas in.

Antagande
Då regionfullmäktige slår fast
översiktsplanen och den vinner laga kraft.

Visning av de digitala versionerna
www.gotland.se/oversiktsplan2040

Så här gör du för att lämna dina synpunkter

Via den digitala versionen direkt på kartan under fliken
"Lämna synpunkter på karta" eller
Via Region Gotlands e-tjänst :
https://etjanst.gotland.se/oversiktsplan_2040 eller
Via e-post till registrator-rs@gotland.se, Ange ärendets
diarienummer RS 2019/1237 eller

Per post: Region Gotland,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 621 81 Visby. OBS!
Ange ärendets diarienummer RS 2019/1237
Senast den 25 april behöver vi ha dina synpunkter!

Översiktsplan – vad är det?

- En guide för Gotlands framtida utveckling
- Den första pusselbiten till vad som kan hända
längre fram, som ett handslag mellan stat och
kommun som underlättar i tillstånds- och
lovprocesser.

Varför tar vi fram en ny plan?

- Ny regional utvecklingsstrategi med vision och mål för Gotland till år 2040
- Grundvattenproblematiken
- Klimatkrisen och dess påverkan på samhället
- Försvarets återetablering på ön

Alla kommuner är
skyldiga att göra en
översiktsplan. Man ska
tydligt kunna läsa ut
intentionerna på karta.

•
•
•
•
•
•

Demografisk utveckling
Klimat, miljö och energi
Social sammanhållning
Globalisering
Digitalisering
Ö-läget - vår geografiska
förutsättning

Översiktsplanen ska vara den regionala
utvecklingsstrategins fysiska uttryck!

Hur skiljer sig förslaget från
Bygg Gotland?

•

Framtaget utifrån en ny regional
utvecklingsstrategi

•

Digital modell med nya begrepp

•

Planförslaget mer detaljerat, 12 FÖP:ar och 13
planprogram inarbetade

•

Flera grundprinciper för mark- och
vattenanvändningen kvarstår

Viktiga vägvalsfrågor
Vårt Gotland 2040
• Skapa förutsättningar för byggande och
bostadsförsörjning
• Gå före i klimat och energiomställningen
• Säkra miljö och vatten

Karta 1:
Utvecklingsriktning

Karta 2: Mark- och
vattenanvändning

Karta 3: Riksintressen,
LIS och andra värden

Utvecklingsinriktning
•

•
•
•
•
•

Strategin för den kommande
bebyggelseutvecklingen är att det stora
flertalet av nya bostäder bör lokaliseras till de
områden som benämns Utbyggnadsområde.
Resurseffektiv bebyggelseutveckling
Huvudstråk för kollektivtrafik
Förbättrade cykelmöjligheter 1 mil runt
Klintehamn ska utredas i cykelplan
Stora områden för utveckling av
energiförsörjning
Viktiga funktioner och samband för natur och
rekreation

Delområde Västra Gotland
Detta delområde har fokus på att förstärka och utveckla potentialen för
boende, näringslivsutveckling, och infrastruktur inom i första hand Klintehamn
och Västergarn/Sanda.
Inom delområdet finns det även områden som föreslås som Servicenära
landsbygd med utvecklingsmöjligheter med potential att bidra till bibehållen
service i form av exempelvis skolor och förskolor. Dessa orter föreslås fortsatt
utgöra tyngdpunkterna för den framtida lokaliseringen för
bebyggelseutvecklingen.

Planförslaget vill hitta möjligheter för att fortsatt stärka attraktionskraften för
boende, besökare och företag inom denna attraktiva del av Gotland.

KRÄKLINGBO
ÖSTERGARN
GAMMELGARN

Vatten och avlopp
Områden med kommunalt VA: Tofta, Eskelhem,
Västergarn, Sanda, Klintehamn och Fröjel
Planerade åtgärder enligt VA-plan:
Vatten: Överföringsledning från Klintehamn till Tofta
beräknas vara färdigt år 2024.
Spill: Nyligen åtgärdat i Klintehamn.
Kapaciteten i det kommunala VA-nätet är begränsat fram
till dess att de planerade åtgärderna är genomförda.

Inom delområdet utefter kusten är vatten och avlopp i huvudsak löst
genom kommunalt VA. Enskilda VA-lösningar finns mestadels i inlandet,
i vissa fall även genom samfälligheter
• Riktlinjer som presenteras i kap 2.5.3 Övergripande riktlinjer för
vatten och avlopp ska följas vid prövning av nya bostäder, och
verksamheter som förutsätter VA-installationer och dagvattenhantering.

Vatten och avlopp
Enskilt vatten och avlopp

Dagvatten

Området har varierande förutsättningar för
inrättande av enskilda vatten och avloppslösningar.

Kommunalt dagvatten finns i:

I områdets inlandslägen är risk för
saltuppträngning något lägre än i lågt liggande
områden närmare kusterna. Närmare beskrivningar
av områdets förutsättningar och VA-strategier
återfinns i plan för enskild VA-försörjning
https://gotland.se/102710

• Klintehamn
• Mindre del i Tofta

Energi – plats för vindbruk
I delområdet Västra Gotland föreslås följande område
för Energiproduktion:
• Ett område utpekat som riksintresseanspråk för
vindbruk (typ 1)
• två områden föreslagna som lämpliga områden för
vindbruk utanför riksintresseområde för vindbruk. (typ
2)
• Ett område föreslaget som lämpligt område för
vindbruk utanför riksintresseområde för vindbruk men
innanför försvarsmaktens påverkansområde för höga
objekt. (typ 3)
• Buffertzon på 1000 meter runt samtliga ytor på land
där vindbruk föreslås. (typ 7)

Energi – Plats för solenergi
Förslag på platser för lokalisering av solcellspark:
• Platser där det går att kombinera vindkraftsparker med solcellsparker.
• Platser där det tidigare funnits enstaka vindkraftverk och där
generationsväxling ej är möjlig.
• Platser där det går att kombinera bete och solenergi.
• Vid konstgjorda dammar

Klintehamn
För Klintehamn finns sedan 2019
ett utvecklingsprogram, Program
Klintehamn 2030. Programmets
planförslag föreslås att integreras
och bli en del av översiktsplanen.
Programmet i sin helhet finns att
läsa på
https://www.gotland.se/klintehamn
2030

Mål 1. Klintehamns identitet ska stärkas som
en attraktiv plats för verksamheter, boende
och besökare.
Målet är att förtydliga entréerna till Klintehamn och
utveckla en stark stadskärna och attraktiva
mötesplatser.

Mål 2. Klintehamns gröna och blå värden ska
stärkas och belysas.
Förutsättningarna för olika ekossystemtjänster ska
främjas genom att aktivt arbeta med att stärka de
ekologiska sambanden. Målet ska genomsyra
utvecklingen både inom befintlig bebyggelse, på
allmänna platser likväl som vid utbyggnad med nya
bebyggelseområden.

Mål 3. Klintehamn ska vara ett
sammanhållet jämlikt samhälle med gena
och trygga stråk för gång och cykel

Alla ska kunna röra sig fritt mellan olika
målpunkter i samhället utan att behöva ha tillgång
till bil; te x från bostad till centrum, skola,
rekreation och hamnen.

Mål 4. Klintehamn ska få fler bostäder av
god kvalitet och hållbar arkitektur.
Nya bebyggelse- och verksamhetsområden ska
utformas med utgångspunkten att väva samman
programmets övergripande mål för att skapa det
långsiktigt hållbara Klintehamn.

Bebyggelseområden

Område 6: Utredningsområde bostäder vid Varboåns mynning

Område 3: Bostäder i Klause

Område 7: Turism på Varvsholm

Område 9: Industri i Klintebys

Område 8: Hamn och industri i hamnen

Område 10: Industri i Robbjäns industriområde

Område 2: Bostäder i Odvalds

Nio utvecklingsområden för bostäder och
verksamheter
Ett utredningsområde för bostäder.

Område 1: Bostäder i Sicklings

Område 5: Blandat med verksamheter och bostäder i centrum

Område 4: Bostäder, äldreomsorg & verksamheter i Donners

Trafikåtgärder
Gång- och cykelpassage korsning
Sandavägen och Norra kustvägen

Gång- och cykelpassage till
Varvsholm

Cirkulation med gång- och
cykelpassage, korsningen väg 140,
Verkstadsgatan och Hamnvägen

Förbättrade gång- och cykelvägar på
Verkstadsgatan

Korsningen Hamnvägen och infart till
småbåtshamnen

Gång och cykelbana längs
hamnvägen

Gång- och cykelväg mellan Klinte
och Klintehamn

Innehåller flera åtgärder inom området som syftar
till att förbätta trafiksituationen för främst gående
och cyklister. Förslagen har tagits fram av Region
Gotland och Trafikverket

Tydligare in- och utfart till
lamellvägen

Upphöjd korsning och plats för gång
och cykel, korsningen
Verkstadsgatan och Norra/Södra
Kustvägen

Del av Donnersgata blir
gångfartsgata med plats för torg och
möten

Pågående täktansökan
Region Gotland deltar i en arbetsgrupp i den åtgärdsvalsstudie som trafikverket
genomför som har till syfte att identifiera åtgärder som bidrar till en förbättrad
trafiksäkerhet för alla trafikslag vid utökad täktverksamhet. Region Gotland
bevakar bland annat att Program Klintehamns möjligheter till genomförande
säkerställs.
Hittills har två workshops genomförts tillsammans med intressenter i
Klintehamnsområdet med fokus på att Identifiera problem brister och behov
samt förslag och lösningar.
SMA har begärt prövningstillstånd om att upphäva domen om upphävande av
tillstånd

Tofta
Riktlinjer för utveckling
• Detaljplanering och bygglov för bostäder ska anpassas efter de
begräsningar som finns med hänsyn till skjutbuller.
Bostadsutvecklingen ska återupptas om/när påverkansområdet
ändras eller utgår.
• En utveckling med tillfällig övernattning istället för bostäder ska
undvikas inom påverkansområdena, med undantag för befintliga
turistanläggningar.
• En utveckling av service i Tofta är önskvärd.
• Det öppna och obrutna jordbrukslandskapet hålls fritt från
bebyggelse för att bibehålla värdefull landskapsbild.
• Hänsyns ska tas till naturvärden, gröna samband och friluftsliv.
• Återvändsgator ska undvikas så långt som möjligt

Tofta
Grönstråk/öppenhet
Trots det höga bebyggelsetrycket som varit, har den öppna
landskapsbilden kring länsvägen kunnat bibehållas då ny
bebyggelsen tillkommit i skogsmark.
För att bevara Toftas karaktär är det viktigt att det öppna och
obrutna jordbrukslandskapet bevaras:
• Ytor med värdefull landskapsbild samt viktiga gröna stråk
har pekats ut och bör undantas från ny bebyggelse.
• Grönstråk bör bevaras och utvecklas för att stärka
sambanden mellan olika naturområden, däribland hela
strandzonen som är mycket värdefull för friluftslivet.

Tofta skjutfälts påverkansområde
•

Tofta skjutfälts påverkansområde för skjutbuller sträcker
sig i dagsläget längs kusten från Vibble till södra Tofta och
vidare in i landet.

Västergarn
Förtätningsstrategi Västergarn/Sanda Kustområde
Det är viktigt att öppenheten fortsatt bevaras då det är en del av
Västergarns karaktär och skönhet. Ny bebyggelse ska placeras i
skogsmiljö där den inte stör det visuella intrycket från länsvägen.
Bebyggelse bör i huvudsak undvikas på öppna fält för att behålla
karaktären.
• Vid en utveckling av ny bebyggelse i de centrala delarna av
Västergarns samhälle ska hänsyn tas till samhällets karaktär.
• Eventuell ny bostadsbebyggelse kan tillkomma i direkt anslutning
till redan bebyggda grupper och komplettering bör ske på sådant
sätt att inte några öppna vyer mot havet byggs igen.
• Byggrätten ökas i de detaljplaner där behovet finns och är möjligt
utifrån övriga överväganden.
• Stora delar av skogspartierna österut är olämplig för byggnation
på grund av hydrogeologiska förutsättningar och dess naturvärden.
Skogen håller även värden för det rörliga friluftslivet då den är
lättvandrad och lättillgänglig med flera välanvända stigar och ligger i
nära anslutning till befintlig bebyggelse.

Eksta-Fröjelkusten
Det öppna kulturlandskapet har stora kvaliteter med utblickar mot
havet och Karlsöarna. Området är också rikt på fornlämningar sedan
vikingatiden då området var en av de största och mest
betydelsefulla handelsplatserna på Gotland.
• Området bör lämnas fritt från ny bebyggelse frånsett enstaka
komplettering till redan befintlig bebyggelse.
• Möjlighet bör ges till förtätningar i och i anslutning till
skogsridåerna.
• Restriktivitet bör gälla för bebyggelse i öppet landskap.
• Befintlig jordbruksmark skall lämnas fri från bebyggelse liksom
fornlämningsområdet mellan
Hajstäde gård och länsvägen.
• Inom utpekade områden för servicenära landsbygd bör här
förutsättningarna för exploatering prövas genom detaljplan.
• Inom strandskyddat område skall inga nya byggnader tillåtas.

Servicenära landsbygd
Kategorin omfattar områden med samlad
bostadsbebyggelse med upp till 200 invånare idag
med utvecklingsmöjligheter för bostäder, och
potential att bidra till bibehållen service inom
respektive serviceområde.
Inom denna kategori finns även orterna med
skolor och förskolor utanför de större tätorterna.
I planförslaget föreslås områden i skolorterna
Eskelhem, Fole, Garda, Sanda och Vänge
kategoriseras som servicenära landsbygd, liksom
områden i Hangvar, Valleviken, Gothem,
Ekeby, Hörsne, Barlingbo, Follingbo, Halla,
Viklau, Bäl, Akebäck, Lau, När, Burs, Alva,
Hablingbo, Linde, Levide och Fröjel mfl.

Riktlinjer för utveckling:
• En utveckling av bebyggelse bör
prövas, via bygglov eller detaljplan,
beroende på exploateringens
omfattning och komplexitet.
• Skolorterna bör särskilt främjas för en
bebyggelseutveckling för att stötta
inflyttning.

Landsbygder med god tillgänglighet till
service
I denna kategori föreslås områden i
en 3 kilometers omkrets från orter i
landsbygder som klassas som
Mångfunktionell bebyggelse (Roma,
Fårösund, Lärbro, Slite, Hemse och
Klintehamn) kategoriseras som
landsbygder med god tillgänglighet
till service.

Utvecklingen ska ske mot förbättrade
möjligheter till pendling med hållbara
transportmedel (cykel, kollektivtrafik mm).
• Ny bebyggelse ska lokaliseras
resurseffektivt och huvudsakligen utgöras
av bostäder, med inslag av service och
annan småskalig gårdsverksamhet.
• Exploatering kan föregås av
bygglovprövning eller detaljplaneprocess
beroende på omfattning och komplexitet.
• Hänsyn ska tas till de generella
riktlinjerna i kapitel 2 samt
delområdesspecifika riktlinjer som
presenteras i detta kapitel.
•

LIS-områden
Planförslaget föreslår 12 st nya LIS-områden.

•

De redan utpekade områdena på Sudret, Fårö och
Östergarnslandet är fortsatt aktuella.

Samrådsförslaget bedömer att de föreslagna
områdena har möjligheter till näringslivsutveckling,
en utvecklad besöksnäring, att bidra till lokal och
regional utveckling och ge synergieffekter i form av
befolkningsutveckling och utvecklad/bibehållen
service, samt att ta tillvara civilsamhällets styrkor i
Gotlands olika landsbygder.

Arbetet med utpekande har följt den metoden
från de fördjupade översiktsplanerna och utgått
från platser som har behov av
landsbygdsutveckling.
• Även möjligheter för utveckling av bostäder
inom strandskyddade områden har prövats. Dock
har inget LIS-område för bostäder identifierats då
det inte kan anses lämpligt ur framförallt
klimatanpassningshänsyn.
•

Inriktning besöksnäring

Detta med hänsyn till strandskyddets värden för
naturen och allmänhetens tillgänglighet till
stranden.

Varvsholm, Klintehamn
Varvsholm ligger norr om hamnen i Klintehamn. Här
finns två boendeanläggningar, Snäckan och
Warfsholm, med hotellrum, stugor och camping.

På holmen finns strövområden och sandstrand som
nyttjas av boende och besökare i Klintehamn.
Området knyts samman med hamnen genom en
gångbro.
LIS-området föreslås bidra till en fortsatt utveckling
och utökning av befintlig näringsverksamhet, såväl
boende som restaurangverksamhet. Detta gäller
både för Snäckan och Warfsholm.
Bostadsbyggande är inte aktuellt inom detta område.

Grönplan för Gotland
Delområde västra Gotland
21 februari 2022

Vårt gemensamma ansvar
Klimatförändringar
•
•

Mer än 1,5 grad uppvärmning är
inte en säker framtid
Ett robust samhälle kräver en
hög biologisk mångfald

En hållbar samhällsbyggnad

Johanna Snöbohm, Fysisk planerare – SBF, Plan

Förlust av biologisk mångfald
•

En rik biologisk mångfald
innebär
 Redundans
 Resiliens

Grönplanen
•

Lyfter fram helhetsbilder i landskapet och skapar bättre
förutsättningar att planera och förvalta regionens mark i
samklang med önskad samhällsutbyggnad

• Beskriver och kartlägger
Gotlands grönstruktur så att
den kan beaktas tillsammans
med bebyggelsestrukturen och
trafikinfrastrukturen
•

Avgränsar sig till kommunägd
mark med fokus på tätorter
Illustration av Boverket

Johanna Snöbohm, Fysisk planerare – SBF, Plan

Johanna Snöbohm, Fysisk planerare – SBF, Plan

Digitala versionen av grönplanen
En interaktiv kartberättelse
Där du enkelt kan lämna synpunkter

Vision 2040
Gotland erbjuder sammanhängande gröna och attraktiva livsmiljöer
med en inkluderande, tillgänglig, varierande och mångfunktionell
grönstruktur.
Tätorter såväl som landsbygd kännetecknas av en rik och varierad
natur- och kulturmiljö med höga sociala och biologiska värden som
är utformad med en resiliens inför framtiden.
Genom grönplanens förverkligande har…

Johanna Snöbohm, Fysisk planerare – SBF, Plan

Kunskapsunderlagen
•

Ekologiska samband i Visby
•
•
•

Nytt detaljerat marktäckedata
Alvarmarkskartering
Analys och kartläggning av ekologiska
samband:
•
•
•
•

Värdefulla hemområden
Spridningsvägar
Bristområden
Åtgärdsförslag

Johanna Snöbohm, Fysisk planerare – SBF, Plan

Kunskapsunderlagen
•

Ekosystemtjänstkartering i tätorter
•

Kartläggning och fördjupad analys av
prioriterade ekosystemtjänster:
•
•
•
•

Vattenrening- och flödesreglering
Luft-, buller- och lokal klimatreglering
Matproduktion och pollinering
Naturområden för hälsa, kunskap,
inspiration och själslig tillfredsställelse
(Kulturella tjänster)

Kvantitet, kvalitet, risker och
åtgärdsförslag

Johanna Snöbohm, Fysisk planerare – SBF, Plan

Ekosystemtjänstkartering

Kunskapsunderlagen
•

Sociotopkartering i tätorter
•

Kartläggning av offentliga friytor,
avseende funktion, sociala värden och
tillgänglighet
•
•

•

Brukar-värdering (webbdialog och
fokusgruppsintervjuer)
Expertvärdering (områdesavgränsning,
observationer, identifiering av sociala
värden och namnsättning)
Tillgänglighetsanalyser

Johanna Snöbohm, Fysisk planerare – SBF, Plan

Sociotopkartering

Fokus Klintehamn
De stora upplevelsevärdena ligger utanför
tätorten och ofta på ”fel sida” om väg 140,
därför finns det anledning att se över
kopplingarna mellan tätort och
naturområden.
• De centralt belägna gröna platserna
kommer att spela en stor roll som
mötesplatser i denna växande tätort, och
bör värnas och stärkas.
• Klintehamn har god tillgång till
grönområden, men variation och kvalitet
kan bli bättre.
• Program Klintehamn är ett stöd för att
stärka grönstrukturen.
•

Fokus Klintehamn
1: trafik och infrastruktur
Säkra trygga övergångsställen över väg 140. Se över
kopplingen mellan tätorten och Klinteberget med
gång och cykelvägar.
2: identitetsskapande grönstruktur i tätorten
Stärk befintlig grönstruktur i tätorten. Tillför
upplevelsevärden vid Donnersgatan och Klintevallen.
Skapa rekreationsvärden, dagvattenytor och säkra
ekologiska samband längs Robbjänsån.
3: knyta ihop kuststräckan
Utred hur gröna länken längs kusten kan knytas ihop
norr-söder, tydliggör koppling söderut genom hamnen
eller via tätorten, mot Balans badplats. Tillgängliggör
kustnära stig genom Mulde, en åtgärd som kräver
samordning med berörda markägare.

www.gotland.se/grönplan

Menti – Återkoppling på mötet

Avslutning
Tack för visat intresse!
Håll dig uppdaterad på:
www.gotland.se/oversiktsplan2040
www.gotland.se/gronplan
23/2: Delområde södra Gotland.
23/3: Temamöte energi.
29/3: Temamöte besöksnäring
30/3: Temamöte platsutveckling
7/4: Temamöte natur

