Program för Rute Furilden 1:1 m fl
Dåtid, nutid & framtid
Inspirationen och själen kommer från Furillens historia och omväxlande natur. Nutiden är att skapa förutsättningar och fånga upp
alla som är intresserade av att utveckla Furillen på ett hållbart och
långsiktigt sätt in i framtiden.

Planprocessen

Programmet är första steget i en eller flera detaljplaneprocesser, som följer plan- och bygglagen. Programmet
är tänkt att i ett tidigt skede bredda regionens beslutsunderlag med de berördas erfarenheter och synpunkter.
Berörda ska ges möjlighet till insyn och påverka. Ett av
byggnadsnämnden godkänt program blir vägledande för
kommande detaljplaner och bygglov.
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Syfte

Ett planprogram för Rute Furilden 1:1 m fl antogs av byggnadsnämnden den 25 oktober 2006 för att övergripande
ange ramarna för utveckling och bevarande. I samband med
upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning så har ett
antal inventeringar gjorts och planprogrammet är nu ett
aktuellt program i förhållande till utökat naturreservat, säkerställande av kulturmiljön och för att redovisa möjlig långsiktig
utveckling av boende, verksamheter och ”Fabrikens” turistverksamhet. Programmet är spelplanen som visar på hur
dessa intressen kan utvecklas i samklang.

Landarealen på Furillen är ca 583 hektar, som i jämförelse
är ungefär samma areal som stadsdelen/ön Södermalm (ca
570 ha) i Stockholm. På Furillen är stora naturområden (ca
255 hektar) skyddade genom bildandet av Naturreservatet
”Furilden” på 130 ha, 4 biotopskyddsområden på totalt
15,6 ha och det gällande strandskyddet på drygt 110 ha. De
naturskyddade områdena är ca 44% av Furillens totala yta.
Naturreservat och de fyra biotopskydden har antagits och
beslutats utan att de och beskrivits i det tidigare planprogrammet. Alla de nya naturskyddsområdena är redovisade
och markerade på kartan sidan 5.

Furillen har haft olika privata ägare och ön har av olika skäl
ofta varit stängd för allmänheten. En av hörnstenarna i detta
program är att öka tillgängligheten för allmänheten. För att
underlätta tillgängligheten planeras en ”allmän plats” i varje
utvecklingsområde och en vandringsled som förbinder dessa
platser.

Naturvärden

Betydande naturvärden finns spridda över hela ön. Dessa har
oftast koppling till bete och äldre skog. Betydande naturvärden kan ses i kartan på sidan 5 .

En vandringsled behöver inte självklart vara en fysisk åtgärd
utan kan vara ett område som har en publikt tillgänglig besökspunkt, som t ex ett fågeltorn.
Det är viktigt att poängtera att programmet inte säkerställer några byggrätter, utan är ett underlag för kommande
detaljplanering. I de tre föreslagna områdena för bebyggelse
kommer exakt placering, antal byggnader och bebyggelsens
utformning att regleras i detaljplan. Utvecklingen av byn på
Furillen, industriområdet, andra strukturer och befintliga
tomter som följer det redan godkända planprogrammet
kommer att hanteras med bygglov enligt plan- och bygglagen
(PBL).

Riksintressen

Furillen omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet.
Inom riksintresset ska turismens och friluftslivets intressen,
främst det rörliga friluftslivets intressen, särskilt beaktas
vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag
eller andra ingrepp i miljön. Exploateringsföretag och andra
ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske
på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och
kulturvärden.

Bakgrund

Furilden (idag kallad Furillen) är en ö utanför Gotlands nordöstra kust. Ön har i dag landförbindelse med en vägbank vid
Lergravskusten. Namnet på Furilden sägs komma från en stor
brand som eldhärjade öns skogar på medeltiden.
Furillen var stängd för allmänheten till i slutet av 1900-talet
på grund av militärt skyddsområde och stenindustri. Kalkstenindustrin med stenbrott, krossning och utskeppning
drevs fram till 1970-talet och arrenderades därefter ut till
1999. Militären är fortfarande närvarande på ön i ett begränsat område på Furillens östra del.

Hela planprogramområdet omfattas också av riksintresse
enligt miljöbalkens 4 kap 4 §. Som riksintresse får fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar
till befintlig bebyggelse, så vitt det inte finns särskilda skäl.
Områden i Sverige som ingår i det europeiska ekologiska
nätverket kallat Natura 2000, är alla riksintressen. Furillens
nordöstra del avsattes 2005 som ett Natura 2000-område
som omfattar 62,9 hektar. Området var tidigare fågelskyddsområde. I delar av området råder tillträdesförbud under vår
och försommar. Området utgör en del av det större naturreservatet Furilden.

Sedan 14 år drivs en turist-, hotell-, och besöksnäring på
det gamla industriområdet med tillhörande industribyggnader. Industriområdet på Furillen är registrerat i fornlämningsregistret, men den utveckling och verksamhet som för
närvarande sker står inte i konflikt med kulturmiljövårdens
strävanden, enligt länsstyrelsen. Området är väl bevarat och
restaurering, nybyggnad och renovering är helt anpassad till
karaktären på platsen. Diskussioner pågår mellan länsstyrelsen och ägarna av Furillen om samarbete kring restaurering
och bevarande av utskeppningskajen med kran.

Biotopskyddsområden

Ett skogsområde på östra sidan av ön omfattas av fyra
stycken biotopskyddsområden och ett femte är under utveckling av Skogsvårdsstyrelsen. Dessa områden utgör en livsmiljö
för hotade djur och växtarter som är särskilt skyddsvärda. I
områdena får inte verksamhet bedrivas eller åtgärder vidtas
som kan skada naturmiljön.

Ett antal ”eremitkojor” är kopplade till hotellverksamheten
som alternativt boende utan el och rinnande vatten. Ett antal
av de privata fasigheterna på ön hyrs ut via hotellet för att
öka kapaciteten periodvis. Det unika hotellet och utvecklingen av Furillen har uppmärksammats i media över hela
världen.

-3-

Strandskydd

Hälsa och säkerhet

Naturreservat

Strålning och ljud från den militära radaranläggningen bör
utredas i samband med att detaljplaner tas fram. Inga byggnader bör planeras eller byggas på en nivå lägre än +2 meter
(RH 2000)över havsnivån med tanke på den ökade risken för
översvämningar.

Ingen ny bebyggelse planeras inom strandskyddsområdet.
Zonen för strandskydd redovisas på plankartan. Vandringsleden kommer ligga på strandskyddad mark. Inom strandskyddet finns sedan tidigare ett beviljat bygglov och en dispens
från strandskyddet som gått ut. Det förutsätts dock att denna
dispens förnyas. Vidare kan allmänna naturplatser placeras
inom strandskyddet efter det att dispens har medgivits.

Flera områden med förorenad mark är kända på Furillen.
Främst två av dessa områden behöver utredas och eventuellt
åtgärdas inför den fortsatta planeringen och bebyggelsen.
Bostäder bör ej byggas inom 500 meter eller helst 1 000
meter från de två befintliga vindkraftverken.

Naturreservatet Furilden avsattes 2009 och är 130 hektar
stort. Syftet med naturreservatet är, enligt reservatsbeslutet,
dels att bevara de öppna strandängarna och deras fågelliv
och dels att bevara och utveckla de naturvärden och den biologiska mångfald som är knuten till områdets barrskog. Även
kusten omfattas av naturreservatet Gotlandskusten.

Översiktsplan för Gotlands kommun ByggGotland
Att Region Gotland såg positivt på en utveckling av turism,
verksamheter och boende framgår av planprogrammet,
godkänt 2006-10-25. Även nu ser regionen utvecklingen på
Furillen som en positiv landsbygdsutveckling som stärker upp
serviceortenernas möjlighet att behålla servicegraden, både
när det gäller den privata och offentliga.
I och med detta, överensstämmer detta program med riktlinjerna i den aktuella översiktsplanen för Gotland, ByggGotland, och programmet kan godkännas av byggnadsnämnden.

Fornlämningar

Inom de planerade exploateringsområdena har endast ett
begränsat antal lämningar påträffats, där flertalet utgörs av
sentida spår i form av stentäkt, grustäkt och militär verksamhet. Utöver dessa lämningar finns ett antal stensättningsliknande (gravliknande) anläggningar inom områdena Åsen,
Brottet och Kohagen. Det föreslås att om dessa berörs av en
exploatering bör de kontrollundersökas.

Bostadsbebyggelse

Ambitionen med planprogrammet är att visa på en utveckling av kärnverksamheten Fabriken som motorn för fastighets- och boendeetableringar. Detta gör att programmet ger
förutsättningar för boende med en standard som kan användas året runt. Region Gotlands förhoppning och ambition är
att den tekniska utvecklingen, t ex utbyggnad av fiberkabel,
ska underlätta för framtida permanentboende.

Vindkraft

De befintliga vindkraftverken på Furillen ska inte generationsväxlas till större verk, däremot skulle små verk för
husbehov kunna vara ett alternativ. Förnybara energikällor
är ett bra alternativ för att tillgodose öns framtida elbehov i
framtiden. Bostäder bör ej byggas inom 500 meter eller helst
1 000 meter från de två befintliga vindkraftverken. Bebyggelse inom detta område bör därför inte komma till stånd
förrän vindkraftverken är avvecklade.

Vatten & avlopp

En ny avloppsanläggning (minireningsverk) är beslutad och
utförd på Furillens industriområde. En vattenutredning har
gjorts och provpumpning kommer att ske i anslutning till
detaljplanearbetet för att klarlägga kapacitetsfrågor och
framtida lösningar.

Militärt skyddsområde

Ytan för militärt skyddsområde är oförändrad i förhållande
till tidigare planprogram. Detta innebär att militärens närvaro
i området kommer att bestå och utvecklas, vilket kan göras
inom redovisat område.
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PROGRAMFÖRSLAG
Byn

Vandringsled med naturplatser

Byns bebyggelse har ett klassiskt bymönster med tätt orienterad bebyggelse längs en huvudgata. Bebyggelsen är av
blandad karaktär i material och färgsättning med putsade
hus, röda trähus och timmerhus från olika tidsperioder.

En vandringsled är förberedd för att underlätta en vandring
runt Furillen. Leden kommer underlätta vandringen och
förhöja upplevelsen av landskapsrummen. Ett antal naturoch rastplatser längs vandringsleden som visar på det unika i
varje område tillåts i programmet, t ex fågeltorn i naturreservatet.

I och med att genomfartstrafik genom byn har upphört ges
förutsättningar för en utveckling av den ursprungliga bebyggelsen i byn.
Området har i detta reviderade programmet kompletterats
med en utökad zon som utan att störa den befintliga bebyggelsen ska ge förutsättningar att på sikt komplettera bystrukturen.
Området är ej naturinventerat och vid en exploatering behöver en naturvärdesbedömning göras i varje enskilt fall.

Fabriksområdet

All ny bebygglelse bygger på olika möjligheter av kopplingar
till kärnverksamheten. Från hotellet kan olika typer av service
erhållas. Bebyggelsen i områdena samspelar med kärnverksamhetens industribebyggelse beträffande bebyggelsesstruktur, formspråk, material och färg, samtidigt som varje
specifikt naturområde spelar en viktig roll i utformningen.

Tomter

Tomtmarken ska vara naturlig och får inte bli anlagd trädgård.
Kommande detaljplanering ska säkerställa tomternas placering och utformning av bebyggelse. Tomtplatser bör utformas
så att området omkring inte upplevs otillgängligt, med t ex
staket, skyltar o dyl.

Bebyggelsen i fabriksområdet består av ”solitärer”, enskilda
objekt med stora avstånd sinsemellan, placerade i ett öppet
landskap. Färgskalan är homogen med gråskalor som sammanfaller helt eller delvis med markens färgskala.

Trafik

Vägarna på Furilden är enskilda vägar som Region Gotland
inte har några underhållsåtaganden på. Detsamma gäller
bron och vägbanken ut till ön. Vägen genom Lergrav (I 683) är
statlig allmän väg där Trafikverket är väghållare. Vägsträckan
från Lergrav och fram till avtagsvägen till Furilden är enskildväg med statsbidrag.

Huvudprincipen i fabriksområdet är att vidareutveckla befintliga byggnader. Det ska även finnas möjlighet till en komplettering av verksamheter och boende som stärker upp Fabrikens kärnverksamhet.

Eftersom Furilden i princip varit avstängd för allmänheten
fram till 1999 har trafiken ökat ifrån att vara i stort sett obefintlig till att i takt med att öns naturvärde och riksintressen
för det rörliga friluftslivet ökat och att det gamla fabriksområdet exploaterats ökat till en förhållandevis låg nivå.

Området är ej naturinventerat och vid en exploatering öster
om vägen behöver en naturvärdesbedömning göras i varje
enskilt fall.
Området Åsen ligger dikt an fabriksområdet och är en naturlig del av Fabriksområdets utveckling. Därmed har det tagits
bort som utvecklingsområde och ingår nu i ytan för fabriksområdets utveckling.

Nya byggrätter kommer att öka trafiken men bara med den
nyttotrafik som varje byggrätt alstrar. När Furildens naturvärden blir mer kända kommer trafiken från det rörliga friluftslivet att öka. För att säkra tillgängligheten till planerade vandringsleder och naturplatser bör parkering ordnas i anslutning
till dessa. Ett beslut om generellt parkeringsförbud i terräng
bör diskuteras. Vägnätet medger inga högre hastigheter
vilket tillsammans med den förhållandevis låga trafikintensiteten innebär att risken för trafikbuller störningar är liten vid
normala avstånd till bebyggelsen. Väghållarfrågorna bör lösas
genom att en vägsamfällighet eller flera bildas.

Området Åsen är naturinventerat och ingår i den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram vid upprättandet av
programmet. Den lilla kalkfuktängen och arten Alvargrimmia
norr om vindkraftverket ska undantas från exploatering.

Eremitkojor

Eremitkojor är små enkla övernattningsrum utan el och rinnande vatten som försiktigt placeras in i skydd av landskapet.
I dagsläget finns det 4 uppförda eremitkojor på Furilden. Totalt kommer ett tiotal ”Eremitkojor” att uppföras. Placeringen
av dessa prövas med bygglovförfarande enligt plan- och
bygglagen (PBL)

I kommande bygglovsförfarande och detaljplanearbete är det
viktigt att allmänhetens tillgänglighet säkerställs så att det
idag utbyggnda vägnätet inte stängs av eller att allmänhetens
tillgänglighet försvåras Detta ska regleras i befintliga och/eller
kommande vägsamfälligheters stadgar och i kommande detaljplanearbete.
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Övrig mark

Utvecklingsområden

Furillens attraktivitet i form av det ödsliga betade landskapet är ett resultat av en lång kulturhistoria. Öns historiska
användning har även gett upphov till områden med stora
naturvärden, inte bara i de skyddade ytorna utan även på
andra håll. T ex finns det ett värdefullt fågelliv och platser
med en rik svampflora.Exempel på hot mot dessa värden är
olämpligt placerad bebyggelse, ett modernt skogsbruk med
kalavverkningar, upphört bete och igenväxning. Det är därför
viktigt att utvecklingen av ön sker på ett sätt så att pågående
markanvändning kan fortsätta på de ytor som inte skall
utvecklas enligt programmet eller är avsatta för långsiktigt
skydd.

Utvecklingsområdena, d v s de områden där byggnationer
ska regleras med detaljplan, är valda för att fånga olika
karaktärer i landskapet och för att stärka upp de befintliga
strukturerna på ön.
De två områdena Kohagen och Norrsluttan vid Brottet i norra
delena är en utveckling av den ursprungliga Byn.

En skötselplan för Furillen bör på sikt tas fram. En sådan kan
ge förslag på hur öns naturmarker ska skötas bästa sätt för
att värna och lyfta fram dess natur-, kultur- och rekreationsvärden.
Prövningar av bygglov utanför de områden som redovisats
som lämpliga för utveckling och förtätning i programmet bedöms restriktivt och bör helt undvikas. Detta gäller dock ej
planerade eremitkojor samt anläggningar för allmänhetens
behov, samt ekonomibyggnader som ej påverkar naturvärden och anläggningar för jord- och skogsbruk ( t ex ligghallar
fågeltorn).
Ett modernt skogsbruk med hyggen och stora gallringsarbeten påverkar inte bara den attraktiva boendemiljön, det har
även en negativ inverkan på både biologisk mångfald och
värdet för rekreation och friluftsliv. Därför är det viktigt att
skogen även fortsättningsvis brukas försiktigt, med plockhuggning och bete.
För att undvika att ett traditionellt skogsbruk ödelägger
vackra trädområden ska en skötselplan tas fram för att vid
detaljplaneläggningen säkerställa att inte vackra trädområden slutavverkas.
Det är även viktigt att stigar, fågeltorn och andra faciliteter
för allmänheten underhålls, och att igenväxta områden röjs
vid behov för att bibehålla de stora värden som finns för
friluftslivet.
En skötselplan för Furillen bör på sikt tas fram. En sådan kan
ge förslag på hur öns naturmarker ska skötas på bästa sätt
för att värna och lyfta fram dess natur-, kultur- och rekreationsvärden
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Kohagen

Herrvik

Vy över den södra delen av området Herrvik - Fiskebyn

Vy av skogen i området Kohagen

Fristående byggnader för bostadsändamål. Byggnader ska
förstärka naturens formspråk och anpassas efter mark och
solitära tallar i området.
Ändamål: Boende
Hanteras med detaljplan

Brottet - Norrsluttan

Norr om den öppna brottskanten placeras byggnader innanför skogsbrynet. Dessa trappas ned i sutteräng och ansluter
till en entrésida från vägen. Ut mot brottet kan gavlarna
utformas höga men ej högre än tallarna i kanten.

Vy över den norra delen av området Herrvik - Tallheden

I området Herrvik föreslås fristående byggnader för olika
bostadsändamål. Byggnader och dess material ska anpassas
efter terrängen och brytas upp i mindre men sammanhängande volymer.Kommande detaljplanearbete ska säkerställa
att det inte sker konflikter mellan boende och allmänhetens
tillgång till stranden.

Ändamål - Boende
Hanteras med detaljplan

Ändamål: Boende
Hanteras med detaljplan. För att få en optimalt anpassad
exploatering för bebyggelse och badstrand ser byggnadsnämnden en fördel i att en del av tänkt exploatering sker
norr om befintlig väg.

Vy över området Brottet mot Ön

Brottet - Ön

Vy över området Leviken

Lokal naturmark i brottet.
En etablering av enstaka enheter med extra höga arkitektoniska krav som lämpligast sker genom bygglovförfarande.

Leviken

Sydväst om industriområdet utvecklas byggnader med låg
profil i landskapet som består av martallar och enemarker
mot höjden samt brant mager backe mot havet.

Ändamål: Publika verksamheter (kulturella aktiviteter, publik produktion, showrooms, stipendiatverksamhet etc)

I området kan endast ett fåtal publika verksamheter med
extra höga arkitektoniska krav som lämpligast sker genom
bygglovförfarande etableras.

Hanteras med bygglovförfarande

Ändamål: Publika verksamheter (kulturella aktiviteter, publik produktion, showrooms, stipendiatverksamhet etc)
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Hanteras med bygglovförfarande

Plankarta
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KONSEKVENSER
Behov av miljöbedömning

När detaljplaner upprättas ska bestämmelserna i 6 kap miljöbalken tillämpas, om planen kan antas medföra en sådan
miljöpåverkan som avses i kap 6 miljöbalken.
Samråd om behov av miljöbedömning med miljökonsekvensbesrivning (MKB) för Rute Furilden 1:1 m fl gjordes med länsstyrelsen i juni 2012. Både samhällsbyggnadsförvaltningen
och länsstyrelsen ansåg att en miljöbedömning ska göras och
en miljökonvekvensbeskrivning upprättas.
För att få en helhetsbild av utvecklingen och underlätta detaljplaneringen av föreslagna utvecklingsområden, som annars krävt separata miljökonsekvensbeskrivningar, har nu en
övergripande MKB för samtliga utvecklingsområden tagits
fram.

Hållbarhet

Syftet med programmet är att stärka Furillens möjligheter för
etablering av boende och verksamheter i samklang med utvecklingen av hotell- och restaurangverksamheten. Vidare att
lyfta Furillen som en rekreations- och turistupplevelse . För
att få regional balans ur ett hållbarhetsperspektiv krävs en
utbyggnad av fiberkabel och andra tekniska hjälpmedel som
kan underlätta för permanent boende och för verksamheter
att etablera sig . Denna tekniska möjlighet till t ex distansarbete, får därmed kompensera den begränsade rörlighet med
kollektivtrafik som finns idag.

Samlad bedömning

Bebyggelsen, som planeras enligt programmet och som omfattas av bedömningen i den till programmet tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen, bedöms medföra såväl positiva
som negativa konsekvenser. Furillens värdefulla landskapsbild
liksom kulturhistoriska värden i landskapet riskerar att gå
förlorade om inte bebyggelsen uppförs med stor känslighet.
Upplevelsen av Furillen som ett oexploaterat och rogivande
landskap riskerar på samma sätt att gå förlorad om inte
bebyggelsen med stor känslighet anpassas till landskapet.
Vandringsleden som planeras längs Furillens stränder innebär
ökad tillgänglighet till öns naturmiljöer.
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Metodik för bedömning av konsekvenser

För bedömning av konsekvenser har flera underlagsrapporter
tagits fram specifikt för MKB-arbetet. Dessa rapporter återfinns i referenslistan i miljökonsekvensbeskrivningen. Förklaring av hur bedömning av konsekvenser gjorts ges nedan.

Osäkerhet i bedömningarna
Planerna för bebyggelsen på Furillen är fortfarande i ett tidigt
skede. Bebyggelsens tänkta utformning finns därför inte beskriven i detalj och det är därför inte heller möjligt att i detalj
beskriva de enskilda bebyggelseområdenas konsekvenser för
exempelvis landskapsbilden.

Konsekvensskala
Konsekvenser har graderats enligt en skala från noll till fyra
för såväl positiva som negativa konsekvenser. Skalan av konsekvenser relaterar till det värde som berörs, men också till
miljöpåverkans relation till miljökvalitetsnormer, nationella
riktvärden, gränsvärden och miljömål.

En vandringsled planeras längs Furillens stränder. En detaljerad beskrivning av denna vandringsleds utformning och de
rastplatser som är tänkta längs leden saknas ännu. Det är
därför inte möjligt att närmare beskriva positiva respektive
negativa konsekvenser av vandringsleden.
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Sammanfattning av konsekvenser
(utdrag ur miljökonsekvensbeskrivning)
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forts
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