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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/235
12 september 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Omdisponering av eget kapital. Begäran om
tilläggsbudgetering, investering i lärplattor
Förslag till beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden medges tilläggsanslag på 962 800 kronor för
inköp av lärplattor. Finansiering sker genom eget kapital.

Ärendebeskrivning

Ett ökat mottagande av nyanlända och asylsökande medför ytterligare behov av
lärarverktyg. Det ökade behovet uppskattas till 250 lärplattor till ett värde av 962 800
kronor. I december 2015 gjordes en beställning på inköp av 250 lärplattor. Leverans
under 2016 och investering bokförs under 2016.
Mot denna bakgrund begär Barn- och utbildningsnämnden om tilläggsanslag
motsvarande 962 800 kronor genom omdisponering av eget kapital. Nämndens egna
kapital uppgår till 21 423 000 kronor.
Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker begäran från Barn- och utbildningsnämnden om
tilläggsanslag för investering i lärplattor på 962 800 kronor.

Beslutsunderlag

Barn och utbildningsnämnden § 21 2016-03-22
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden, serviceförvaltningen, ekonomi
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-22

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-08

BUN § 21
Au § 14

Omdisponering av eget kapital. Begäran om tilläggsbudgetering,
investering i lärplattor
BUN 2016/89

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-25

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Omdisponering görs av det egna kapitalet till investeringar, för inköp av lärplattor,
med 962 800 kronor för år 2016.

•

Begäran görs hos regionstyrelsen av tilläggsbudgetering på investeringar genom
omdisponering av det egna kapitalet med 962 800 kronor för år 2016.

Ett ökat mottagande av nyanlända och asylsökande har medfört ytterligare behov av
lärverktyg. För att möta de ökade behoven av lärverktyg har lärplattor inköpts år 2016.
Tilläggsbeställning gjordes i december år 2015av inköp om 250 lärplattor till ett värde av
962 800 kronor, inköpet är bokfört som en investering för år 2016.
Barn- och utbildningsnämndens egna kapital beräknas uppgå till 21 423 000 kronor,
år 2016.
Förslaget till beslut följer de riktlinjer som återfinns i ”Regler för styrning och
uppföljning i Gotlands Kommun” avseende hantering av årets resultat och avsnittet om
det egna kapitalet.

Expedieras: Regionstyrelsen/Ledningskontoret ekonomerna
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Jimmy Söderström

Ärendenr BUN 2016/89
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 25 februari 2016

Barn- och utbildningsnämnden

Omdisponering av eget kapital. Begäran om
tilläggsbudgetering, investering i lärplattor
Förslag till beslut
•

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att omdisponera delar av det egna
kapitalet till investeringar, för inköp av lärplattor, med
962 800 kronor för år 2016.

•

Barn- och utbildningsnämnden begär hos regionstyrelsen en
tilläggsbudgetering på investeringar genom omdisponering av det egna
kapitalet med 962 800 kronor för år 2016.

Bakgrund

Ett ökat mottagande av nyanlända och asylsökande har medfört ytterligare
behov av lärverktyg. För att möta de ökade behoven av lärverktyg har
lärplattor inköpts år 2016. I december månad år 2015 gjordes en beställning på
inköp av 250 stycken lärplattor till ett värde av 962 800 kronor, inköpet är
bokfört som en investering för år 2016.
Barn- och utbildningsnämndens egna kapital beräknas uppgå till
21 423 000 kronor år 2016.
Förslaget till beslut följer de riktlinjer som återfinns i ”Regler för styrning och
uppföljning i Gotlands Kommun” avseende hantering av årets resultat och
avsnittet om det egna kapitalet.

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Besöksadress Visborgsallén 19

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

E-post registrator-bun alt gvn@gotland.se
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/239
12 september 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag investering i lärplattor, budgetåret
2016
Förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden medges tilläggsanslag på 600 000
kronor för inköp av lärplattor. Finansiering sker via eget kapital

Ärendebeskrivning

Ett ökat mottagande av nyanlända och asylsökande medför ytterligare behov av
lärarverktyg. Det ökade behovet uppskattas till 200 lärplattor till ett värde av 600 000
kronor. Investering bokförs under 2016 och renderar kapitalkostnader under de
närmaste åren. Finansiering av kapitalkostnader sker genom återsökning av
statsbidrag.
Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker begäran från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
om tilläggsanslag för investering i lärplattor på 600 000 kronor.
Beslutsunderlag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 19 2016-03-23
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
Serviceförvaltningen ekonomi
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2016-03-23
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-08

Protokoll

GVN § 19
GVN AU § 13

Begäran om tilläggsanslag investering i lärplattor, budgetåret
2016
Ärendenr GVN 2016/57

Beslutsunderlag:
− UAF Begäran om tilläggsanslag – investering i lärplattor GVN 2016-02-25

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att
•

Hos regionstyrelsen begära ett tilläggsanslag på investeringar för inköp av
lärplattor med 600 000 kronor på grund av ett ökat mottagande av nyanlända
och asylsökande.
Kapitalkostnaden som uppstår finansierar nämnden själv genom återsökta
statsbidrag för år 2016.

För att möta de ökade behoven av lärverktyg beräknas 200 stycken lärplattor att köpas
in till ett sammanlagt värde på 600 000 kronor. Inköpet bokförs som en investering för
år 2016.
Investeringen i lärplattor för år 2016 renderar kapitaltjänstkostnader för de kommande
tre åren.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Expedieras:
Regionstyrelsen/ ledningskontoret
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Jimmy Söderström

Ärendenr GVN 2016/57
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 25 februari 2016

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Begäran om tilläggsanslag – investering i lärplattor
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att hos regionstyrelsen
begära ett tilläggsanslag på investeringar för inköp av lärplattor med 600 000
kronor på grund av ett ökat mottagande av nyanlända och asylsökande.
Kapitalkostnaden som uppstår finansierar nämnden själv genom återsökta
statsbidrag för år 2016.
Bakgrund

Ett ökat mottagande av nyanlända och asylsökande har medfört ytterligare
behov av lärverktyg. För att möta de ökade behoven av lärverktyg beräknas
200 lärplattor att köpas in till ett sammanlagt värde på 600 000 kronor inköpet
bokförs som en investering för år 2016. Investeringen i lärplattor för år 2016
renderar kapitaltjänstkostnader för de kommande tre åren.
Kapitalkostnaderna som uppstår åren framöver täcks utav återsökta statsbidrag
för år 2016.

Utbildnings- arbetslivsförvaltningen

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Besöksadress Visborgsallén 19

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

E-post registrator-bun alt gvn@gotland.se
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Webbplats www.gotland.se
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/379
18 augusti 2016

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att erlägga insatsbelopp upp
till 75 procent av högsta nivån, totalt 11 365 420 kr.

Ärendebeskrivning

Kommuninvest ekonomisk förening har inkommit med en förfrågan om särskild
medlemsinsats för år 2016. Enligt beslut på föreningsstämman 2015-04-16
fastställdes nya stadgar som bland annat ger medlemmarna möjlighet att på eget
initiativ och i egen takt betala in särskild insats för att snabbare fullgöra den
obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet.
Region Gotland har idag ett totalt insatskapital på drygt 27 mnkr eller 476,97
kr/invånare. Regionfullmäktige beslutade om insatsbelopp upp till 50 procent
2015-10-12, Rf § 249.
För att komma upp till 75 procent av högsta nivån, 675 kr/invånare, krävs en
inbetalning på 11 365 420 kr. För att nå upp till högsta nivån som är 900 kr/invånare
krävs en inbetalning på drygt 24 mnkr.
Inbetalningen belastar endast regionens likviditet och kommer att bokas som ökat
andelsvärde i balansräkningen. Det påverkar inte årets resultat.
Bedömning

Ledningskontoret föreslår att regionen ökar sitt insatskapital till 75 procent av den
högsta nivån. Nuvarande likvida situation tillåter inte en större ökning, däremot är
det en fördel att fortsätta uppbyggnaden av regionens insatskapital. Fördelen för
medlemmarna att öka medlemsinsatsen snabbare är att medlemmen så småningom
får behålla större och större del av återbäring och ränta på insatskapitalet. I dagsläget
används dessa för att öka insatskapitalet.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/379

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Ekonomi och upphandling, Serviceförvaltningen
Bilagor: Bilaga 1 Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016 från Kommuninvest ek för
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2016 -05- 26
För kännedom:
Ekonomichefen eller motsv.

2016-05-23

REGION GOTLAND

REGION GOTLAND
Styrelsen

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016
Inledning
Föreningsstämman fastställde 2015-04-16 nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk
förening421 . I stadgarna har bl.a. tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget
initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra
den obligatoriska insats skyldighet som följer av medlemskapet.
Med detta brev, vill föreningen nu efterhöra om ni i år vill utnyttja möjligheten att
erlägga en särskild medlemsinsats.
Vi ber er att lämna ert svar på bifogade formulär, bilaga 2, så vi vet om ni vill göra en
extra insatsbetalning i år eller om ni väljer något annat alternativ.
Kommuninvests behov av större kapital
De nya lagkrav på bl.a. större kapital som växt fram i kölvattnet av finanskrisen påverkar också Kommuninvest i hög utsträckning. Den uppbyggnad av kapitalet som
måste ske beskrivs närmare i "Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad"422.
Planen syftar till att minimikravet på större kapital ska vara uppnått senast 2018 då
kravet på viss lägsta brutto soliditet träder i kraft.
Många medlemmar har redan under 2015 valt att sätta in hela eller huvuddelen av den
högsta insatsnivån.
Under 2015 beslutade hela 212 eller 76 % av medlemmarna att göra en särskild insats
som också genomfördes samma år med totalt 2690 mkr. Av de 212 medlemmarna
valde 9 av 10 att göra en så stor särskild insats att medlemmen uppnådde den högsta
stadgemässiga insatsnivån.
Stadgarna finns på Kommuninvests hemsida: http://kommuninvest.se/for-medlemmar/stadgar-ochavtaIlbolagsordning-for-kommuninvest-i-sverige-ab-publ/
422 Planen framgår av stämmohandlingarna (bilaga 18) på Kommuninvests hemsida:
http://kommuninvest.se/wp-content/uploadsI20 l 6/04/Stämmohandlingar-total-fil-l6040S .pdf
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Det faktum att en stor del av medlemmarna redan förra året gjorde en så stor
insatsökning, har varit till stor fördel för Kommuninvests anseende. Det är viktigt att i
relation till myndigheter, ratinginstitut och andra marknadsaktörer kunna visa upp en
hög grad av uppslutning kring kapital frågan och att vi håller vad vi tidigare planerat.
Att medlemmarna frivilligt och med tidsmässig framförhållning värnar den egna
organisationen uppfattas som en kraftfull styrkemarkering jämfört med om föreningen i
ett sent skede skulle behöva tvinga fram inbetalning av kapital med stöd av stadgarna.
Medlemmens fördelar av att öka medlemsinsatsen snabbare
I de nya stadgarna införs en högsta insatsnivå uttryckt i kronor per invånare samt två
delnivåer som motsvarar halva respektive tre fjärdedelar av den högsta insatsnivån.
När en enskild medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer, är medlemmen inte
längre skyldig att erlägga delar eller hela den årliga insats som annars varit fallet.
Förekommande återbäring och ränta på insatskapitalet rar - i takt med att kommunen
uppnår de högre insatsnivåema - till större och större del behållas av medlemmen. Den
årliga insats som är knuten till storleken på återbäring och insatsränta blir lägre och
lägre, för att till sist bortfalla.
Tänk på att så länge medlemmen inte uppnått den högsta insatsnivån kommer den årliga
befolkningsförändringen att påverka den uppnådda insatsnivån mätt i kronor per
invånare. Det betyder att om en medlem exempelvis uppnått 75% av den högsta
insatsnivån ett år och befolkningen därefter ökat, kan medlemsinsatsen behöva ökas på
för att medlemmen inte ska hamna under 75%-nivån. Först när den högsta insatsnivån
mätt i kronor per invånare uppnåtts, "fryses" påverkan av ändrad befolkning i en 10årsperiod.
Individuell kapitalsituation
Kommuninvest ekonomisk förening har både medlemmar som deltagit i samarbetet i 30
år eller som blivit medlem först på senare år. Medlemsstorleken varierar mellan cirka
2 500 och 548 000 invånare. Vissa medlemmar har hög skuldsättning, andra har för
närvarande inte några lån alls.
De stora skillnaderna mellan medlemmarna har också medfört att det är stora skillnader
i respektive medlems storlek på insatskapitalet.
Vi har sammanställt en aktuell uppgift från medlemsregistret för just er kommun!
landsting/region, bilaga 1.
Uppgifterna om läget vid årets början har vi hämtat från vårt medlemsregister och
omfattar den ursprungliga insats som gjordes när ni blev medlemmar,
insatsemissioner423 som ni deltagit i samt summan av gjorda årsinsatser och särskilda
En av f6reningsstämman beslutad överföring av fria vinstmedel till medlemmarnas bundna
insatskapital. Fördelas ut på respektive medlem i förhållande till medlemmens kapitalinsats.
Insatsemissioner skedde varje år under perioden 2002-20 Il.
423
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insatser till och med 2015-12-31. För kommuner och landsting som blivit medlemmar i
år har vi i stället för årsskiftesbeloppet lagt in den initiala medlemsinsatsen i detta fålt.
Till detta insatsbelopp har vi i förekommande fall adderat den nya årsinsats för 2016
som stämman beslutat att ni ska erlägga. Beräkningarna av olika delbelopp nedan
förutsätter att årsinsatsen för 2016 betalts in. Eventuellt förlagslånebelopp som belöper
på er inräknas inte i erlagt insatskapital.
Invånaruppgiften har vi hämtat från SCB och avser förhållandet 2016-01-01.
När kan man som medlem göra extra insatser?
Föreningen sänder ut denna förfrågan om ni i år vill göra en extra insatsbetalning till de
medlemmar som ännu inte har nått den stadgemässigt högsta insatsnivån.
Varje medlem tar därefter beslut om den vill göra en extra insatsinbetalning i år eller om
man vill göra på något annat sätt och meddelar föreningen. Svaret är bindande.
Föreningsstyrelsen har beslutat att insatser utöver den högsta insatsnivån tillsvidare inte
rar ske genom direkta inbetalningar, så vad det handlar om nu är eventuella tillskott som
högst leder till att medlemmen når den högsta insatsnivån eller delar av denna.
Föreningsstyrelsen424 fattar - med början vid julirnötet och därefter löpande under
hösten - beslut om med vilket belopp medlemmen rar delta med. Därefter sänder
föreningen ut aviseringar om vilket belopp som ska inbetalas och när det ska ske.
När behöver föreningen senast få medlemmarnas besked för inbetalning i år?
Medlemmarnas önskemål ska ha kommit föreningen tillhanda senast den 2016-10-31
för att extra insatsbetalning ska kunna ske i år. Lämnas besked tidigare, kan föreningen
hantera detta tidigare och ge ett så snabbt besked som möjligt.
Hur och när sker betalning av extra insatser?
Samtliga inbetalningar måste ha skett före 2016 års utgång för att få beaktas när 20 l 7
års ordinarie föreningsstämma beslutar om medlemmen måste betala in en ny årlig
insats baserad på insatsräntan/återbäringen eller inte.
Då det handlar om mycket stora belopp är det viktigt att medlemmarna inväntar
Kommuninvests avisering och betalar in beloppet på den angivna betalningsdagen.
Kommuninvest har inte möjlighet att ta emot tidigare eller senare betalningar som sker
på en medlems eget initiativ på ett säkert och effektivt sätt.
Ränta på insatskapital
Räntan på insatskapitalet för 2015 fastställdes av stämman 2016 till 2,0 procent. Ränta
på insatskapital är inte att jämföra med räntan på ett skuldebrev. Den är i stället en form
av överskottsutdelning som ska bekostas inom ramen för den ekonomiska föreningens
utdelningsbara medel (samma utrymme som också ska räcka till för återbäring).

4241 stadgarnas

§ 5.5 sägs: "Styrelsen Iar besluta att medlem får välja att erlägga en eller flera särskilda
insatser för att helt eller till viss del fullgöra den obligatoriska medlemsinsatsen."
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Föreningen kan därför inte i förväg utlova vad räntenivån på insatskapital kommer att
bli under kommande år. Nivån bestäms i efterhand genom beslut av föreningsstämman.
Föreningen eftersträvar dock att kompensera medlemmarna med en rimlig ränta på det
kapital som belöper på var och en av dem.
Att kunna ge ränta till de medlemmar som bidragit med kapitalinsats och som under en
period inte utnyttjar lånemöjligheterna i Kommuninvest har ansetts särskilt viktigt
eftersom dessa medlemmar under samma period inte rar någon återbäring.
Får medlemmarna någon ny möjlighet 2017 och senare?
Stadgarna har utformats för att passa olika medlemmars behov och möjligheter. Efter
2017 års stämma kommer därför de medlemmar som då inte uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån att på nytt tillfrågas i samma ärende. Detta kommer sedan att ske
efter vatje stämma till dess alla medlemmar nått den högsta nivån.
Anmälan är bindande och sker på ett särskilt formulär
Ert beslut om att delta med en kapitalinsats i år är bindande och ska ske på formuläret i
bilaga 2. Hur beslut om att göra en extra insatsbetalning görs, varierar mellan olika
medlemmar och bestäms av medlemmen. Kommuninvest behöver inte delges något
protokollsutdrag eller lagakraftsbevis i detta ärende.
Ett kalendarium för beslut
Så här ser tidplanen ut. Reservation för att förändringar kan komma att ske.
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Föreningen sänder ut en forfrågan till de medlemmar som ärulU
inte uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån om intresset for
att betala in en extra insats under 2016. Medlemmar som redan
uppnått den högsta nivån kan dock inte betala in större kapital.

Maj månad
2016

Föreningsstyrelsen tar fortlöpande ställning till de medlemsbesked
som inkommer och meddelar medlemmen om hur och när
betalning ska ske.

Juliseptember
2016

Sista dagen for medlemmarna att lämna ett bindande besked om
intresset för att betala in extra kapital under 2016.

2016

31 oktober

Sista tillfället för föreningsstyrelsen att besluta om de
medlemsbesked som inkommit tom oktober och att meddela
medlemmen om hur och när betalning ska ske.

December
2016

Absolut sista dagen fOr inbetalning av kapital for att det ska kunna
beaktas vid beräkning av skyldighet att betala årlig insats vid
stämman 2017.

31 december
2016

Föreningsstämma som beslutar återbäring och ränta på
insatskapital, årlig insats etc. enligt de nya stadgarna.

April 2017

Utbetalning av återbäring och ränta på insatskapital. Ny årlig
insats vars storlek bestäms av medlemmens insatskapitalstorlek
per invånare i relation till den högsta stadgeenliga nivån per
invånare.

April-maj
2017

Föreningen sänder ut en ny förfrågan till de medlemmar som då
inte uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån medlemmar om
intresset för att betala in en extra insats under 2016.

Maj 2017

Eventuella frågor
Behöver du ytterligare information om mediernsinsatsen eller om du tycker att någon
uppgift verkar felaktig, ber vi dig att i första hand kontakta den kundansvarige som du
brukar ha kontakt med.
Avslutningsord
Medlemmarna har genom att anta de nya stadgarna, skapat grunden för att genom egna
insatsbetalningar bygga upp det kapital som organisationen behöver för att kunna fortsätta att förse svensk kommunsektor med en effektiv och säker finansiering av de
investeringar som behöver göras under kommande år.
Den tydliga inställning i frågan som medlemmarna visat i handling redan under 2015
och tydligt deklarerat vid de senaste medlemssarnråden och föreningsstämmorna gör att
vi är övertygade om att den resterande delen av den utmaning som kapital uppbyggnaden
representerar, kommer att vara avklarad redan under 2016!
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING

Tornas Werngren
Verkställande direktör

Bilagor
1.

2.

Thomas Akelius
Styrelsens sekreterare

Individuell uppgift om insatskapital
Svarsblankett

Bilaga l

Uppgift om insatskapital
Uppgift om nuläget

57391

Invånarantal i beräkningarna
Insatskapital i kronor vid 2016 års början eller
senare under 2016 betald medlemsinsats från ny
medlem.
Ny årsinsats 2016 i kronor

25764750

1 608755
27373 505

Totalt insatskapital i kronor
Totalt insatskapital i kronor per invånare

476,97

Uppgift om återstående insatsbelopp i vissa fall

Miniminivå

200 (40) kr/inv

-kr

50 % av högsta nivån

450 (90) kr/inv

-kr

75 % av högsta nivån

675 (135) kr/inv

11 365420 kr

Högsta nivån

900 (180) kr/inv

24278 395 kr

I tabellen ovan redovisas vad som i fOrekommande fall återstår att erlägga som insats
för att uppnå den stadgemässiga miniminivån, 50 % resp 75 % av den högsta
insatsnivån samt den högsta insatsnivån. Om "-" anges, har angiven nivå uppnåtts.

425 I beräkningen har beloppet reducerats for invånarantal över 90.000 i primärkommun. Reducering sker
till 80% for invånarantal 90.001-200.000 och till 60% for invånarantal på 200.001 och högre. Belopp
inom ( ) avser landsting/region. Ingen reducering sker fOr större invånarantal i landsting/region.
426 Belopp avser vad som behöver erläggas i forhållande till det antagna utgångsläget, inte vad som
behöver erläggas i forhållande till lägre nivå. Utgångsläget = totalt insatskapital i tabellen ovan.

Bilaga 2

Svarsblankett om medlems intresse för att erlägga särskild
insats under år 2016 för att helt eller delvis fullgöra den
obligatoriska insatsen
Grun d uppgr"fter

1"

Organisationsnummer

Medlemmens namn

Enhet

Postadress

u'ppgl"ftsr"amnare hos medl emmen

2"

Namn

Befattning

e-postadress

Direkttelefonlmobil

" om ons ema om msats beta I"
nmg 2016
Huvu dfragesta""II nmg

3"

o

Önskar kommunen/landstinget/regionen att under år 2016 erlägga någon särskild
insats for att helt eller delvis fullgöra den obligatoriska insatsen i Kommuninvest
ekonomisk fOrening?

l ]

JA

Markera med ett X och fortsätt att besvara frågorna i avsnitt 4.

l ]

NEJ

Markera med ett X och fortsätt med att besvara frågorna i avsnitt 5.

Öns k ad s t orIe k pao sars
".
k"ld"
I msats 2016
Hur stor särskild insats vill kommunen/landstinget/ regionen göra under 2016?
Markera valt alternativ med ett X.

4"

l

]

l

]

Alternativ 4.1

Upp till den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare.
Inga fler frågor behöver besvaras.
Alternativ 4.2

Upp till 75 procent av den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare.
Inga fler frågor behöver besvaras.

[ ]

Alternativ 4.3

Upp till 50 procent av den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare.
Inga fler frågor behöver besvaras.
[ ] Alternativ 4.4
Upp till den stadgemässiga miniminivån per invånare
Inga fler frågor behöver besvaras.
[ ]

Alternativ 4.5
Vi önskar betala in följande särskilda insatsbelopp i kronor.

I,nsalsbe,o!!!! ;kronor
I

Kronbeloppet rar inte sättas så högt att medlemmens totala insatskapital
överstiger den högsta stadgemässiga insatsnivån.
Använd alternativen 4.1-4.4 om medlemmen endast önskar uppnå de i stadgarna
angivna högsta nivån, de procentuella delnivåerna eller miniminivån.
Inga fler frågor behöver besvaras.

5.

Frågor om orsaken till att medlem inte vill betala in särskild
insats under år 2016 (Om fråga 3 besvarats med NEJ)
Vad är orsaken till att kommunenllandstingetlregionen inte vill betala in särskild
insats år 2016? Markera valt alternativ med ett X.
[ ] Alternativ 5.1
Just nu tycker vi att vår insatsnivå är tillräckligt hög och väntar med beslut om
att öka på nivån.
Inga fler frågor behöver besvaras.
[ ]

Alternativ 5.2

Vi tycker inte att vi har utrymme för att fylla på medlemsinsatsen just nu.
Inga fler frågor behöver besvaras.

[ ] Alternativ 5.3
Vi ökar på vår insatsnivå med de årliga insatser som kommande stämmor
beslutar och vill inte öka insatsen utöver detta.
Inga fler frågor behöver besvaras.
[ ]

Alternativ 5.4
Vi har inte tagit ställning till det ännu/vet inte.
Inga fler frågor behöver besvaras.

6

Angivet svar om särskild insats 2016 är bindande för
medlemmen
Svar på denna förfrågan som innebär att medlemmen önskar erlägga en särskild insats
år 2016 är bindande. Så snart roreningens styrelse godkänt önskemålet, utfärdar
föreningen en betalningsanmodanlfaktura som medlemmen är skyldig att betala på
an~ven förfallodag.

7

"I flIrmatec k nare
Un d ers kn"fl av be h··
ongJ-a

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Befattning

Befattning

Ifylld och undertecknad blankett sänds med post till Kommuninvest ekonomisk
Iörening, Styrelsen, Box 124, 701 42 Örebro.
Föreningen önskar enbart den ifyllda undertecknade blanketten. Skicka inte några
protokollsutdrag.

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2015/297
19 september 2016

Karin Farinder

Regionstyrelsen

Regional mat- och livsmedelsstrategi Gotland
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•

”Regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland 2016-2025” antas som
gällande för arbetet med att stärka området för mat- och livsmedelsnäringarna
2016-2025.

Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Ledningskontoret får i uppdrag att som en del av Tillväxtprogram för Gotland 20162020, tillsammans med Länsstyrelsen, ta fram en genomförandedel för strategin i
samverkan med aktörer inom området för mat och livsmedel.

Sammanfattning

Mat- och livsmedelsstrategin för Gotland har tagits fram i samverkan mellan
näringsliv, organisationer och myndigheter. Strategin slår fast en gemensam väg
framåt i syfte att utveckla och stärka området för mat och livsmedel och den
potential som finns. Området är utvalt som ett av Gotlands styrkeområden i
”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020” och i det statliga näringslivspaketet ”Hållbara
Gotland”. Som namnet antyder så är den gotländska strategin mer än en strategi för
ökad livsmedelsproduktion. En kanske självklar utgångspunkt för en lyckosam
satsning på mat är konsumenten och själva måltiden. Grundsynen i strategin är dels
att området för mat och livsmedel är ett system med olika delar och en rad olika
aktörer, som alla är viktiga för att skapa tillväxt, dels att utveckling ska utgå från
konsumenternas behov, önskemål och krav.
Strategin är viktig för alla aktörer i arbetet för att utveckla och stärka Gotlands
position när andra regioner tar plats. Den skapar förutsättningar för att aktörerna kan
arbeta med en gemensam målbild och att man har samma bild av inom vilka
strategiska utvecklingsområden insatser behöver genomföras. En gemensam bild
stimulerar också samverkan och samarbete mot de gemensamma målen.
Förankringen i systemet under framtagandet av strategin innebär förhoppningsvis att
den också blir en ledstjärna för dess aktörer – företag, organisationer, akademin och
myndigheter.
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Strategins gemensamt definierade utvecklingsområden har inte status av att vara
förfinansierade av t ex regionala tillväxtmedel. Som alltid gäller att den största källan
till finansiering för näringslivsutveckling är företagens egna resurser i form av eget
kapital, lånefinansering och externt ägarkapital.
Varför behövs det en strategi för området när Gotland redan är stark här? Mat
och livsmedel är viktiga områden för Gotland ur flera perspektiv. Det handlar inte
minst om att livsmedelsproduktionen sysselsätter ett stort antal personer. Och att
maten bidrar till att stärka bilden av Gotland, vilket är viktigt för såväl
besöksnäringen som för varumärket Gotland i stort. Livsmedelsproduktionen och
besöksnäringen är de två största näringarna på Gotland. Det finns en stor potential
för att utveckla mat- och livsmedelsområdet och stärka Gotlands position såväl på
som utanför hemmamarknaden – och på sikt även internationellt.
Det finns även ett antal utmaningar att ta sig an för att stärka och fortsatt utveckla
positionen inom mat och livsmedel gentemot andra regioners starka arbete. Rent
grundläggande handlar det om att säkra att utveckling och tillväxt sker på ett hållbart
sätt som tar hänsyn till alla tre dimensionerna ekonomi, ekologi och den sociala
aspekten. Att göra varje beslut till ett medvetet beslut som tar hänsyn till hållbarhet är
en nödvändig utveckling för Gotland såväl som i hela världen. Det starka varumärket
Gotland, som alla och ingen äger, men många drar fördelar av, är ett annat område
som kräver medvetet och kontinuerligt arbete. Denna utmaning är nödvändig att
adressera eftersom varumärket å ena sidan har potential för utveckling. Å andra sidan
så finns det en risk i det stora beroendet av varumärket där allt kan utmanas med en
skandal. Eftersom den gemensamma bilden är att stärkt samarbete positivt påverkar
den gotländska utvecklingen så är det av vikt att verka för att etablera konkreta och
långsiktiga samarbeten mellan företag, liksom mellan företag och akademi,
myndigheter och olika organisationer.
Andra utmaningar handlar om att stärka företagens affärsmässiga beslutsfattande
med en utgångspunkt i omvärlds- och marknadsorientering. Affärsmässiga beslut
kräver resurser, som kunskap och tid för analys. Ytterligare exempel på utmaningar är
att öka försäljningen från export såväl nationellt som internationellt, samt att säkra
både kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Det handlar också om att ta
tillvara nya affärsmöjligheter, bland annat de som miljö- och klimatutmaningarna ger
upphov till.
Ärendebeskrivning

Vid regionstyrelsens sammanträde 2015-05-28 fattades beslut om att en gotländsk
mat- och livsmedelsstrategi ska arbetas fram i samarbete mellan aktörer från den
breda konstellation som bildades för genomförandet av Matlandethuvudstadsåret
2013, med Region Gotland och Länsstyrelsen Gotland som projektägare.
Ledningskontoret fick i uppdrag att planera och genomföra arbetet i samarbete med
Länsstyrelsen.
Sedan juni 2015, då en första workshop med representanter för alla delar av mat- och
livsmedelssystemet deltog, har flera workshops hållits i både egen regi och i samband
med Tillväxt Gotlands och Region Gotlands näringslivsfrukostar. Ett stort antal
intervjuer har genomförts med företag, organisationer och andra aktörer, både
individuellt och i grupp. LRF Gotland och Gotlands Slagteri lät under 2015
konsultföretaget Macklean genomföra en kartläggning av gotländsk
primärproduktion och viss förädlingsindustri. Denna rapport har utgjort ett av
underlagen i strategiarbetet, tillsammans med andra rapporter, strategier med mera,
både gotländska och från andra regioner. Under sommaren 2016 har ett antal
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avstämningsmöten med olika intressentgrupper och organisationer genomförts, där
preliminära slutsatser av kartläggningen och förslag till insatser diskuterats.
Arbetet har genomförts tillsammans med representanter för systemets olika delar,
vilket varit en del av uppdraget – och det hade heller inte gått att göra på något annat
vis. Förfarandet har gjort att det nu finns en bra bild över såväl områdets styrkor och
svagheter, som hot och möjligheter. Projektledningsgruppen har bestått av en
representant vardera från Region Gotland, Länsstyrelsen och Almi Företagspartner.
Styrgrupp har varit varsin representant för Region Gotland respektive Länsstyrelsen
Gotland.
Under arbetets gång har samordning gjorts med arbetet för det regionala
styrdokumentet ”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020”, vilket beslutas hösten 2016.
Även synkronisering med regeringens satsning på ett statligt näringslivspaket för
Gotland, ”Hållbara Gotland” har behövt göras. Området för mat och livsmedel är
utvalt som styrkeområde i såväl tillväxtprogrammet som det statliga
näringslivspaketet.
Bedömning

Mat och livsmedelsnäringarna är ett styrkeområde för Gotland med god potential för
utveckling. Konkurrensen mellan regioner nationellt, liksom internationellt kräver
dock ett brett och systematiskt arbete för att försvara och utveckla den gotländska
positionen.
Ledningskontoret bedömer att förutsättningarna för utveckling och tillväxt förbättras
med en bland aktörerna gemensamt framtagen och förankrad analys och strategi. Det
finns, och har hela tiden funnits, ett intresse från såväl företag och organisationer,
som myndigheter, att skaffa en gemensam bild över nuläge och möjligheter till
utveckling. En gemensamt framarbetad strategi som ger en bred kunskap och
förståelse för hela systemet ska kunna verka som utgångspunkt både för företagens
egna handlingsplaner och arbete, enskilt eller i samarbete, och som vägledning för
myndigheternas prioritering av finansieringstöd.
Beslutsunderlag

Bilagt förslag till strategi: ”Regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland 20162025”.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands län
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En regional mat- och
livsmedelsstrategi för
Gotland
2016-2025
Mat- och livsmedelsnäringarna – ett styrkeområde
för gotländsk utveckling och tillväxt
2016-09-19

FÖRORD
För många människor är mat och livsmedel från Gotland förknippat med positiva upplevelser och
minnen. Det kan vara den fantastiska Gotlandsmenyn under semestern, besöket i den genuina
gårdsbutiken, eller det smakrika gotländska lammköttet och morötterna inköpta i butiken i Stockholm.
Under de senaste åren har Gotlands positioner inom området för mat och livsmedel flyttats fram och
Gotland belönades också av regeringen med utmärkelsen Sveriges Matlandethuvudstad 2013. Mat och
livsmedel är tillsammans med besöksnäringen de två viktigaste näringslivsgrenarna på ön. Gotlands goda
renommé, de många produkterna med hög kvalitet och möjligheten till skyltfönster i samarbete med
besöksnäring såväl som högklassiga restauranger ger stora möjligheter till fortsatt utveckling.
Mat och livsmedel är därför helt naturligt ett så kallat styrkeområde, vilket syns i styrdokumentet
”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020” och avspeglas även i statens näringslivspaket ”Hållbara Gotland”. Att
framtagningen av den regionala mat- och livsmedelsstrategin har skett i samverkan mellan näringsliv,
organisationer och myndigheter är ett sätt att fortsätta utvecklingsarbetet tillsammans - för en långsiktig,
hållbar tillväxt där mat spelar roll.
Vi hoppas att strategin ska vara en god hjälp i det fortsatta utvecklingsarbetet – för såväl enskilda
företagare och för det offentliga Gotland, var för sig och tillsammans – och att den ska bidra till att
Gotland blir än mer förknippat med mat och livsmedel av hög kvalitet.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Cecilia Schelin Seidegård
Landshövding
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SAMMANFATTNING
Mat- och livsmedelsstrategin för Gotland har tagits fram i samverkan mellan näringsliv, organisationer och
myndigheter. Strategin slår fast en gemensam väg framåt i syfte att utveckla och stärka området för mat
och livsmedel. Området pekas ut som ett av Gotlands styrkeområden i styrdokumentet ”Tillväxtprogram
för Gotland 2016-2020”, som beslutas under hösten 2016. Som namnet antyder så är den gotländska
strategin mer än en strategi för ökad livsmedelsproduktion. En kanske självklar utgångspunkt för en
lyckosam satsning på mat är konsumenten och själva måltiden. Grundsynen i strategin är dels att området
för mat och livsmedel är ett system med olika delar och en rad olika aktörer, som alla är viktiga för att
skapa tillväxt, dels att utveckling ska utgå från konsumenternas behov, önskemål och krav.
Strategins vision, ”Mötet med gotländsk mat och matkultur sker hållbart och naturligt i såväl vardags- som
festsituation på regionala, nationella och internationella marknader”, ska bidra till uppfyllandet av Vision
Gotland 2025. Grundläggande förutsättningar är att tillväxten sker hållbart, med stärkt samarbete inom
såväl som utanför systemet, till exempel med akademin. Gotland har dessutom naturgivna förutsättningar
och traditioner att bygga vidare på. Den hållbara utvecklingen är baserad på alla tre dimensioner - social,
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Med större medvetenhet och ökad systematik möjliggörs en gradvis
och kontinuerlig förflyttning. I intervjuer och workshops är samverkan och samarbete de ”nycklar” som
tydligast framkommit som förutsättningar för framgångsrik utveckling.
Strategin åtföljs av en kartläggningsrapport, vilken erbjuder alla aktörer kunskap om systemets
förutsättningar – kunskap som kan användas för sin egen och gemensam utveckling. Inom ramen för
kartläggningsarbetet har en omfattande SWOT-analys gjorts, vilken ligger till grund för ett antal strategiska
vägval. Gotlands styrkor ligger till stor del i de positiva associationer som finns för mat och livsmedel från
Gotland, samt i de unika möjligheter att visa produkter som besöksnäringen ger. Att bygga vidare på dessa
liksom andra styrkor är viktigt. Framgångsfaktorer i arbetet med att stärka området är bland andra
nytänkande, ökad affärsmässighet, samt ökad tydlighet kring olika roller och det ansvar man ser sig vilja ta.
Viktiga vägval, förutom att det för hållbar långsiktighet är nödvändigt att låta just hållbarhetsaspekterna
finnas med i alla beslut, samt att bygga vidare på befintliga styrkor, är även att utgå från kundens och
konsumentens val och efterfrågan. Ytterligare ett vägval är utvecklingen av Gotland Grönt Centrum till
resurs för att stärka inte minst gotländska gröna näringar.
Analysen har lett fram till sex strategiska utvecklingsområden. Dessa ska i handlingsplanearbetet utvecklas
med insatser, intressenter och ansvariga. Att arbeta med utvecklingsområdena ger förutsättningar för att
nå strategins mål och vision. Identifierade områden handlar om att fortsätta utveckla Gotlands goda
varumärke inom mat och livsmedel, att skapa förståelse och metoder för hur omvärldsbevakning behöver
påverka företagens affärsmässiga val, samt utveckling av den potential som nya såväl som ytterligare
bearbetade marknader ger. Att öka förädlingsvärdet på ön är den viktigaste faktorn för att öka omsättning
och sysselsättning i systemet. Det gäller allt från nya grödor och nya produkter till utveckling av
matturism. Att öka förädlingsvärdet hänger intimt samman med bland annat innovation och
produktutveckling som baserar sig på omvärldskunskap och forskningsrön. Ett kritiskt område för
systemets utveckling är kompetensförsörjning eftersom det idag finns ett antal bristyrken, och
kompetensutveckling av befintliga företagsledare och personal.

SAMMENFATTNING Skriv en sammanfattning gutamål efter beslut i rs och hos Lst
SUMMARY Skriv en sammanfattning på engelska efter beslut i rs och hos Lst.
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1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN STRATEGI
1.1

Varför behövs en gotländsk mat- och livsmedelsstrategi?

Behovet av en strategi för området mat och livsmedel diskuterades redan 2013 då Gotland av regeringen
korades till Matlandethuvudstad 2013 1. Regionfullmäktige beslutade 2015 att en strategi skulle tas fram.
Region Gotland och Länsstyrelsen har tillsammans ansvarat för att ta fram den regionala strategin. Andra
områden i landet gör likadant, medan det på nationell nivå pågår arbete med att ta fram en
livsmedelsstrategi för landet. Gotlands strategi är ett led i att uppfylla de ambitioner som är fastslagna i det
regionala utvecklingsprogrammet, Vision Gotland 2025 2.
Mat och livsmedel är viktiga områden för Gotland ur flera perspektiv. Det handlar inte minst om att
livsmedelsproduktionen sysselsätter ett stort antal personer. Och att maten bidrar till att stärka bilden av
Gotland, vilket är viktigt för såväl besöksnäringen som för varumärket Gotland i stort.
Livsmedelsproduktionen och besöksnäringen är de två största näringarna på Gotland. Mat- och
livsmedelsnäringarna tillsammans med besöksnäringen är också utpekade som de två viktigaste
styrkeområdena för öns framtida utveckling. Det finns en stor potential för att utveckla mat- och
livsmedelsområdet och stärka Gotlands position såväl på som utanför hemmamarknaden – och på sikt
även internationellt.
Trots Gotlands framgångar inom mat och livsmedel så finns ett antal utmaningar som behöver adresseras.
Rent grundläggande handlar det om att säkra att utveckling och tillväxt sker på ett hållbart sätt som tar
hänsyn till alla tre dimensionerna ekonomi, ekologi och den sociala aspekten. Att göra varje beslut till ett
medvetet beslut som tar hänsyn till hållbarhet är en nödvändig utveckling för Gotland såväl som i hela
världen. Det starka varumärket Gotland, som alla och ingen äger, men många drar fördelar av, är ett annat
område som kräver medvetet och kontinuerligt arbete. Denna utmaning är nödvändig att adressera
eftersom varumärket å ena sidan har potential för utveckling. Å andra sidan så finns det en risk i det stora
beroendet av varumärket där allt kan utmanas med en skandal. Eftersom den gemensamma bilden är att
stärkt samarbete positivt påverkar den gotländska utvecklingen så är det av vikt att verka för att etablera
konkreta och långsiktiga samarbeten mellan företag, liksom mellan företag och akademi, myndigheter och
olika organisationer.
Andra utmaningar handlar om att stärka företagens affärsmässiga beslutsfattande med en utgångspunkt i
omvärlds- och marknadsorientering. Affärsmässiga beslut kräver resurser, som kunskap och tid för analys.
Ytterligare exempel på utmaningar är att öka försäljningen från export såväl nationellt som internationellt,
samt att säkra både kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Det handlar också om att ta tillvara
nya affärsmöjligheter, bland annat de som miljö- och klimatutmaningarna ger upphov till.
Den här strategin pekar ut en gemensam färdriktning som tar tillvara Gotlands utvecklingspotential inom
området. Strategin är viktig för alla aktörer i arbetet för att utveckla och stärka Gotlands position på
marknaden när andra regioner tar plats. Den skapar förutsättningar för att aktörerna kan arbeta med en
1 Juryns motivering till utnämning av Gotland till Årets Matlandethuvudstad 2013: ”På Gotland finns ett livskraftigt jordbruk med stark
koppling till en nyskapande livsmedelsförädling. Här finns högklassiga restauranger, naturnära måltidsupplevelser och en strävan att öka andelen lokala
råvaror i den offentliga maten och att minska matsvinnet. Det ska bli spännande att se hur ambitionerna kring den offentliga maten förverkligas.
Gotland som mat-ö tar sin utgångspunkt i primärproduktionen. Det soliga klimatet och den kalkrika jorden skapar förutsättningar för hög kvalitet och
unika produkter med egen karaktär som är attraktiva såväl nationellt som internationellt. Gotland utses till Årets Matlandethuvudstad 2013 för ett
målmedvetet arbete och för att Gotland är mat!”
2 Länk till styrdokumentet, Vision Gotland 2025 http://gotland.se/38064
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gemensam målbild och att man har samma bild av inom vilka strategiska utvecklingsområden insatser
behöver genomföras. En gemensam bild stimulerar också samverkan och samarbete mot de gemensamma
målen. Förankringen i systemet under framtagandet av strategin innebär förhoppningsvis att den också
blir en ledstjärna för dess aktörer – företag, organisationer, akademin och myndigheter. Som underlag till
strategin finns en kartläggningsrapport som kan utgöra både en kunskapskälla och ge inspiration och
vägledning i framtidsbeslut för alla aktörer, liksom att stimulera till mer och/eller nya samarbeten.
För den offentliga verksamheten på ön ska strategin vara vägledande för politiska ställningstaganden när
det gäller kommunala beslut inom måltidsförsörjningen. Både Region Gotland och Länsstyrelsen hanterar
dessutom offentliga medel som ska användas för att finansiera regional utveckling, och även där ska
strategin användas för att fördela resurser. För organisationer och företag som arbetar med näringslivsoch företagsutveckling - Gotland Grönt Centrum, LRF, Hushållningssällskapet, Almi Företagspartner
med flera – är strategin en vägledning för rådgivnings- och projektsatsningar.

1.2

Hur har strategin tagits fram?

Sedan juni 2015, då en första workshop med representanter för alla delar av mat- och livsmedelssystemet
deltog, har flera workshops hållits i både egen regi och i samband med Tillväxt Gotlands och Region
Gotlands näringslivsfrukostar. Ett stort antal intervjuer har genomförts med företag, organisationer och
andra aktörer, både individuellt och i grupp. LRF Gotland och Gotlands Slagteri lät under 2015
konsultföretaget Macklean genomföra en kartläggning av gotländsk primärproduktion och viss
förädlingsindustri. Denna rapport har utgjort ett av underlagen i strategiarbetet, tillsammans med andra
rapporter, strategier med mera, både gotländska och från andra regioner. Under sommaren 2016 har ett
antal avstämningsmöten med olika intressentgrupper och organisationer genomförts, där preliminära
slutsatser av kartläggningen och förslag till insatser diskuterats.
Under arbetets gång har samordning gjorts med arbetet för det regionala styrdokumentet ”Tillväxtprogram
för Gotland 2016-2020”, vilket beslutas hösten 2016. Även synkronisering med regeringens satsning på ett
statligt näringslivspaket för Gotland, ”Hållbara Gotland” 3 har behövt göras.
Projektgruppen har letts av Karin Farinder, Region Gotland, med deltagande från Gunilla Lexell,
Länsstyrelsen och Magnus Larsson, Almi Företagspartner. Stefan Person, Region Gotland, och Kjell
Norman, Länsstyrelsen, har utgjort styrgrupp för arbetet.

1.3

Strategin i ett regionalt utvecklingsperspektiv

Den politiska visionen, som har tagits fram i bred förankring i det gotländska samhället, uttryckt i det
regionala utvecklingsprogrammet (RUP) Vision Gotland 2025, är att ”Gotland är Östersjöregionens mest
kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust”. Strategin för mat och livsmedel,
som är en del i arbetet med att förverkliga visionen, har tydliga kopplingar till flera av dess målbilder och
strategier. Strategin för mat och livsmedel ska också vara en delstrategi i den kommande regionala
utvecklingsstrategin (RUS).
För att konkretisera mat- och livsmedelsstrategin tas en handlingsplan fram, vilken ska utvärderas och
revideras kontinuerligt. Handlingsplanen är en del av genomförandet av Tillväxtprogram för Gotland 20162020 där mat- och livsmedelsnäringarna lyfts fram som ett av två styrkeområden. Handlingsplanen, som

3

http://www.regeringen.se/rapporter/2016/06/hallbara-gotland/
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ska innehålla mätbara mål, ska vara klar under kvartal ett 2017. Målen ska ligga till grund för uppföljning
och eventuella revideringar framöver.
Insatserna för mat- och livsmedelsstrategin ska också samordnas med de som kommer att ske inom ramen
för det statliga näringslivspaketet Hållbara Gotland och andra pågående eller redan planerade insatser. De
olika insatsområdena inom Hållbara Gotland är ”Framtidens hållbara livsmedel och havets näringar”,
”Kompetens för attraktionskraft”, ”Nyindustriell utveckling”, ”De hållbara besöken i en rik natur- och
kulturmiljö”, samt ”Det digitala försteget”. Satsningen ger möjlighet till fler, bredare och större insatser än
som annars varit fallet.
Utveckling av mat och livsmedel på Gotland kräver medverkan från en rad olika aktörer – företag,
organisationer, myndigheter och akademin. Som i alla andra sammanhang när det handlar om utveckling
av näringslivet, kommer den absoluta majoriteten av utvecklingsresurserna från företagen själva. Det är i
företagen den stora mängden utvecklingstid satsas och det är också där den största andelen ekonomiska
resurser finns. Företagen är också de som tar riskerna i utvecklingsarbetet och det är där tillväxt i form av
ökad omsättning och sysselsättning sker. Olika typer av offentliga medel i form av ekonomiskt stöd,
utvecklingsprogram med mera kan endast påskynda och stimulera utveckling inom ett visst område. Det
är dock viktigt att stödsystemet kring företagen är samordnat och arbetar mot gemensamma mål.
Förutom Region Gotlands och Länsstyrelsens möjligheter till ekonomiska och andra stöd, spelar även
organisationer som LRF, Hushållningssällskapet och Almi Företagspartner en stor roll. Det är viktigt att
det nybildade bolaget Gotland Grönt Centrum tar sina olika roller för utveckling av inte minst gotländska
gröna näringar. Bland annat handlar det om rollerna som kunskapsinhämtare, kunskapsförmedlare,
mötesplats och projektgenomförare. Dessutom har Gotland Grönt Centrum, tillsammans med Sveriges
Lantbruksuniversitet, en central roll som länk till forskning genom den satsning på ”Sustainable Food System
Gotland” som föreslås i Hållbara Gotland. Även Uppsala Universitet föreslås vara en del av denna satsning.
Universitet och högskolor bör också kunna ta en viktig roll inom kompetensutveckling,
kunskapsöverföring, utvecklingsarbete och utvärdering.
Det finns en rad finansieringskällor som kan bli aktuella för olika konkreta insatser i det fortsatta arbetet.
Förutom Hållbara Gotland, som nämnts tidigare kan bland annat följande källor nämnas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Region Gotland – projektfinansiering, företagsstöd
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling/Länsstyrelsen – projektfinansiering
(kompetensutveckling, rådgivning, samarbete), företagsstöd
Europeiska regionala utvecklingsfonden - Småland och Öarna – projektstöd
EUs Central Baltic-program – projektstöd för internationellt samarbete
Leader Gute – projektstöd
Europeiska innovationspartnerskapet - projektstöd
Tillväxtverket – projektstöd, utvecklingscheckar till företag
Almi Företagspartner – lånefinansiering, innovationsstöd till företag
Almi Invest – riskkapital
RegionInvest Gotland – riskkapital
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1.4

Beskrivning av systemet och helheten

I mat- och livsmedelsstrategin för Gotland beskrivs området för mat och livsmedel som ett system där
konsument- och marknadsbehov är centrala och där alla delar är sammankopplade och viktiga för
helheten. Nedan visas en schematisk bild av systemet och de olika områden som ingår. Storleken på
rutorna speglar inte på något sätt omfattningen eller betydelsen av områdena sinsemellan. Runt systemet
finns andra strukturer av vikt för bland annat nödvändig kompetensuppbyggnad. Viktiga för mat- och
livsmedelssystemet är aktörer inom akademin, som Sverige Lantbruksuniversitet och Uppsala universitet,
samt olika forskningsinstitut. Myndigheter som Länsstyrelsen, Region Gotland och Tillväxtverket, vilka
med bland annat olika finansieringsmöjligheter är viktiga facilitatorer, befinner sig utanför systemet såsom
beskrivet i denna strategi.

Figur 1. Schematisk bild över mat- och livsmedelssystemet som bland annat visar konsumentens roll för övriga aktörer
I bilden är konsumenten central av den enkla anledningen att det är konsumenten som slutligen väljer,
köper, äter och upplever. Detta gäller oavsett om mötet med maten eller livsmedelsprodukten sker på
restaurangen eller i kaféet, i livsmedelsaffären eller gårdsbutiken, eller inom den offentliga måltiden i
skolan eller på äldreboendet. Konsumenternas beteende har därmed en grundläggande betydelse för de
vägval det privata näringslivet, och även den offentliga måltiden, gör för fortsatt utveckling. Modellens
fyra huvudområden beskrivs enligt nedan.
•

Kund – omfattar de som köper/upplever det som produceras eller tillgängliggörs i övriga led. Här
definierade som konsument, offentlig måltid och restaurang/kafé
o Konsument – enskilda personer som är de som handlar i butiker, äter på restauranger o s v.
Kallas också slutkonsument.
o Offentlig måltid – omfattar såväl kommunal som privat offentlig måltid, d v s barnomsorg,
äldreomsorg, sjukvård och skola
o Restaurang och kafé - omfattar restauranger, kaféer och konferensanläggningar
o Matturism – omfattar upplevelseaktiviteter där mat är en stor del av eller huvudanledningen till
deltagande
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•
•

•

Handel – omfattar dagligvaruhandel och grossister. Gårdsbutiker befinner sig i en gråzon mellan
matturism och handel.
Förädling – omfattar både förädling närmast primärproduktionen (förädling 1), det vill säga mejeri,
slakteri, kvarnar, grönsakspackerier, och produktion av till exempel glass, korv, bröd,
grönsakskonserver och färdigmat (förädling 2).
Primärproduktion – området omfattar lantbruket och trädgårdsnäringen med alla dess inriktningar.
Trädgårdsprodukter kan vara frilandsodlade eller odlade i växthus och omfattar både grönsaker, frukt
och bär. Spannmål odlas både för att ingå i animalieproduktionen och för humankonsumtion. Inom
animalieproduktionen produceras ägg och mjölk, men också kött från nötkreatur, får, fågel och gris.
Inom det maritima området handlar det om fisk, men också andra råvaror som förekommer vilt eller
odlat. Biodling omfattar honung. Vilt förekommande råvaror kan vara kött från exempelvis rådjur
eller kaniner, svamp, bär och örter.

2. NULÄGET FÖR MAT OCH LIVSMEDEL PÅ GOTLAND
I arbetet med den regionala mat- och livsmedelsstrategin har en kartläggning, av såväl de olika delarna som
systemets helhet, genomförts. Analysen av kartläggningens resultat ligger till grund för strategin.
Kartläggningen har sammanställts i en separat rapport.

2.1

Näringslivet i och runt systemet

Gotland har idag ett näringsliv runt mat och livsmedel som är både stort och viktigt. Systemet omfattar
huvudområdena primärproduktion, förädling, handel och kund. Den totala omsättningen i systemet
beräknas ligga på 2-2,5 miljarder kronor per år. De areella näringarna är sedan länge av stor betydelse för
det gotländska samhället. Primärproduktionen är viktig för sysselsättningen på Gotland. I de ca 1 500 4
jordbruksföretagen är nästan 3 900 personer sysselsatta5. Vidare omsätter primärproduktionen väl över en
miljard kronor årligen 6. Trots Gotlands relativa litenhet (0,6% av Sverige befolkning och knappt 0,8% av
Sveriges yta) står Gotland för en relativt sett stor del av primärproduktionen inom flera områden, till
exempel finns 12% av alla Sveriges tackor och baggar på Gotland, liksom 5% av Sveriges rapsareal.
Inom förädlingsledet har Gotland flera framgångsrika förädlingsföretag och det finns en stor potential för
fler företag att utvecklas. De tio största livsmedelsföretagen på Gotland omsätter 1,5 miljarder kronor 7.
Varumärket Gotlands goda renommé, inte minst i Stockholm och Mälardalen, visar på den potential som
finns att bygga vidare på. Systemets aktörer utgör dessutom en stor och viktig grupp köpare av tjänster
från lokala företag inom andra branscher, till exempel bokföringstjänster, transporter, reparationer och
byggnation.
Måltidsaktörerna är viktiga delar av systemet. Restaurangtätheten på Gotland är hög och antalet White
Guide-utnämningar vittnar om hög klass. År 2016 platsar hela 17 restauranger på listan, av vilka åtta finns
utspridda över ön utanför Visby. Restaurangbranschen sysselsätter ett stort antal personer, dock med stor
variation över året. En annan måltidsaktör är den offentliga som i sin roll som kravställare och
upphandlare bland annat kan bidra till att flytta fram hållbarhetspositionerna. Dagligvaruhandelns

Gotland i siffror 2015, http://gotland.se/64224
Jordbruksstatistisk sammanställning 2016, SCB/Jordbruksverket
6 Underlag till en regional livsmedelsstrategi för Gotland, LRF Gotland/Macklean (2015)
7 Livsmedelsindustrin på Gotland, Almi Företagspartner (2014)
4
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betydelse för gotländskt näringsliv indikeras med ett omsättningsindex på 121 8. Det betyder att gotländsk
handel omsätter 21% mer än vad som vore normalt för antalet fastboende på ön.
Vid sidan av den direkta och indirekta ekonomiska betydelsen har mat- och livsmedelssystemet andra
centrala betydelser för en hållbar tillväxt. Det genererar till exempel en mängd ekosystemtjänster,
exempelvis öppna landskap, som är av betydelse för rekreation och attraktionskraft bland såväl boende
som besökare. Besöksnäringen och området för mat och livsmedel är ömsesidigt beroende av varandra.
Den förstnämnda utgör ett vanligt skyltfönster för gotländsk matkultur och matprodukter, och satsningar
på den regionala matkulturen bidrar till att stärka bilden av Gotland. Det finns potential i att utveckla
synergierna mellan dessa två för Gotland starka områdena. Exempelvis kan det göras genom utveckling av
produkter där maten står för hela eller en stor del av besöksanledningen. Detta område har dessutom
potential att utvecklas utanför högsäsong.

2.2

SWOT

I kartläggningsarbetet har deltagande aktörer redogjort för sina respektive bilder av mat- och
livsmedelssystemet, både som ett nuläge och i framtiden. Bilderna har sammanställts i en SWOT-analys.
Detta är ett verktyg som används för att analysera den interna och externa miljön kring ett företag,
organisation eller, som i detta fall, ett helt system. Den interna miljön består av styrkor (strengths) och
svagheter (weaknesses) och den externa miljön utgörs av möjligheter (opportunities) och hot (threats).
Den fullständiga SWOT-analysen finns med som bilaga (bilaga 1) till strategin.
Den generella bilden är att det finns en rad styrkor att bygga vidare på för Gotlands del. Det handlar inte
minst om det välkända och positivt laddade varumärket, de företag och organisationer som redan finns
etablerade på ön, samt potentialen för nya produkter och verksamheter. De gotländska, goda
förutsättningarna för primärproduktion utgör en stabil bas för fortsatt utveckling. Svagheter som ofta
nämnts är bland annat behovet av omvärldskunskap och affärskompetens, om bristande tillväxtvilja och
behov av såväl kompetensförsörjning som kompetensutveckling.
Det som har varit mest påtagligt i kartläggningsarbetet är att många har sett stora möjligheter för fortsatt
utveckling av mat och livsmedel på Gotland. Det ökade matintresset, trender kring hållbarhet, möjligheten
till ökad förädlingsgrad och nya produkter, potentialen på marknaden och möjligheten med den stora
besöksnäringen, inte minst matturism, har ofta nämnts. Men framför allt har man sett möjligheterna i att
öka samverkan och samarbete. De hot som identifierats handlar till stor del om vatten, risker med att
varumärket förlorar i värde, transporter och kompetensfrågor. De stora makrotrenderna, de så kallade
GUD-faktorerna (globalisering, urbanisering, digitalisering), kommer självklart också att innebära både
möjligheter och hot i det framtida arbetet.

8
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3. FRAMTIDEN FÖR MAT OCH LIVSMEDEL PÅ GOTLAND
3.1

Vision och målbild

En visions främsta syfte är att tydliggöra och förmedla den framtidsbild som strategin bygger på.
Ledstjärnan för utveckling av en vision för den gotländska positionen för mat och livsmedel, finns i den
regionala utvecklingsstrategin, Vision Gotland 2025. Mat- och livsmedelsstrategins vision sammanfattas
enligt nedan.

Mötet med gotländsk mat och matkultur sker hållbart och naturligt
i såväl vardags- som festsituation
på nationella, internationella och regionala marknader.
För att förtydliga visionen har fyra målbilder tagits fram, vilka beskriver hur det ser ut år 2025.
1

Ännu fler personer i Sverige såväl som utomlands, har positiva associationer till och väljer mat och
livsmedel från Gotland.

2

Utvecklingen inom området präglas av en ständig förflyttning mot
ökad hållbarhet.

3

Med öppenhet, ett tillåtande förhållningssätt och god kunskap om helheten samarbetar aktörer
regionalt, nationellt och internationellt, vilket stärker den regionala konkurrenskraften.

4

Med hög affärsmässighet och tillväxtvilja satsar mat- och livsmedelsnäringarna på marknads- och
produktionssamarbeten, investeringar och ökad förädling.

3.2

Mål

Denna strategi anger en gemensam väg framåt med områden som är viktiga för fortsatt utveckling. De
strategiska målen ska främst ses som ett utpekande av riktning och en ambition kring det som behöver
uppnås. Att definiera mätbara mål för en strategi kan vara vanskligt, eftersom det också i någon mening
innebär att ta ansvar för att målen nås. Och av den som tar detta ansvar krävs att den förfogar över
merparten av de verktyg och medel som krävs för att nå målen. Verkligheten ger att de resurser i form av
tid, pengar och engagemang som behövs för att uppnå målen inte finns hos en eller ens ett fåtal aktörer.
De är istället är fördelade på många: de enskilda företagen, olika organisationer, Region Gotland,
Länsstyrelsen och andra myndigheter.
I den planerade handlingsplanen ska mer konkreta och mätbara mål och indikatorer sättas för prioriterade
aktiviteter. Handlingsplanen är en del av genomförandet av Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020. Exempel
på vad som skulle kunna mätas på en mer nedbruten nivå finns angivet i bilaga 2. I tillväxtprogrammet
anges för styrkeområdet för mat- och livsmedelsnäringarna ett antal mål för perioden:
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•
•
•
•

ökat antal konkreta samarbeten inom olika områden, vilka bidrar till ökad konkurrenskraft
etablering av en plattform för gemensam och systematisk omvärldsbevakning, som bidrar till ett
välunderbyggt beslutsfattande
ökad förädlingsgrad (räknat både i volym och antal produkter) med fler företag och fler anställda
ökad försäljning såväl på som utanför hemmamarknaden Gotland

3.3

Framgångsfaktorer

Framgångsfaktorerna beskriver vad som måste prägla och känneteckna arbetet såväl som de olika
prioriterade insatserna och aktiviteterna, för att framgångsrikt kunna nå målen och uppfylla visionen. De
fem framgångsfaktorerna är:
•
•
•
•
•

att samarbete och samverkan präglar hela systemet
ett gemensamt värnande av varumärket Gotland
tydliga roller och ansvarstagande
nytänkande och entreprenörskap
affärsmässighet och tillväxtvilja i företag

3.4

Strategiska utvecklingsområden

Strategins kartläggnings- och analysarbete har lett fram till ett antal strategiska utvecklingsområden. Dessa
utgör viktiga förutsättningar för att utveckla Gotlands position inom mat och livsmedel. Om
framgångsfaktorerna pekar på vad arbetet måste kännetecknas av så har ett antal strategiska vägval
ytterligare banat väg för de olika utvecklingsområdena.
•
•
•
•

Hållbarhetsaspekterna finns med i alla beslut
Bygga vidare på befintliga styrkor inom systemet, inklusive de naturgivna förutsättningarna och
traditioner
Utgå från konsument- och marknadsbehov i enlighet med strategins system
Använda Gotland Grönt Centrum, Uppsala Universitet Campus Gotland, Sveriges
Lantbruksuniversitet med flera som utvecklingsresurser

Två övergripande perspektiv, det vill säga områden, som spänner över alla utvecklingsområden, är hållbar
tillväxt, samt samarbete och samverkan. Dessa ger grundläggande förutsättningar för allt arbete.

Figur 2. Två övergripande perspektiv och sex utvecklingsområden
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3.4.1

Hållbar tillväxt

Att arbeta mot ökad hållbarhet är en nödvändighet av flera skäl. Förutom att det är en överlevnadsfråga
för mänskligheten är det också en överlevnadsfråga för företag. Kunder och konsumenter ställer allt högre
krav på att företag ska kunna visa att och hur de arbetar med hållbarhet, ekologiskt, socialt och
ekonomiskt. Många undersökningar visar dessutom att det är ekonomiskt lönsamt. Att öka hållbarheten
handlar om att ständigt göra förflyttningar genom de beslut som tas – både av de enskilda företagen och
av myndigheter och organisationer. Inte minst är det viktigt att en förflyttning mot ökad hållbarhet är ett
kriterium i samband med bedömning av ansökningar om företagsstöd och projekt.

Figur 3. Hållbar tillväxt består av tre dimensioner som alla behöver beaktas (källa: Tillväxtverket)
När det gäller miljömässig hållbarhet är vattenfrågan högaktuell på Gotland. Tillgången på vatten är kritisk
för primärproduktion, förädlingsföretag och besöksnäringen, som ju har ett ömsesidigt
beroendeförhållande till mat- och livsmedelsområdet. Kemikalieanvändning, förpackningar och
produktionsmetoder är andra aktuella områden. Inom social hållbarhet bygger bland annat Gotlands goda
varumärke inom mat och livsmedel på en hög moral och äkthet hos aktörerna. Det gäller miljöfrågor, men
också arbetsförhållanden, ledarskap och att ha kontroll över underleverantörer. Att rasera ett varumärke
genom skandaler och negativ publicitet går fort. Den ekonomiska hållbarheten handlar om att ha ett
långsiktigt perspektiv på utvecklingssatsningar, där ökad hållbarhet är en viktig ingrediens i satsningar,
liksom om att hantera vinstmedel på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
Digitalisering kommer att påverka hållbarhetsområdet genom möjligheterna till snabb inhämtning och
spridning av information, sociala medier, digitala system för ursprungsmärkning, mindre resurskrävande
produktion och förpackningslösningar med mera.

3.4.2

Samverkan och samarbete

Samverkan handlar, enkelt uttryckt, om att ha en gemensam syn på vad som behöver göras och att ”dra åt
samma håll”. Samarbete innebär att olika parter konkret arbetar tillsammans för att nå gemensamt
uppsatta mål - i den löpande affärsverksamheten eller i olika projekt.
Kartläggningsarbetet har visat att det bland aktörerna i systemet finns en samstämmighet kring vikten av
ökad samverkan och samarbete och att det kanske är den viktigaste faktorn för framgång och fortsatt
utveckling. Ökad samverkan och samarbete är viktigt såväl inom som mellan de olika delarna i systemet,
mellan offentlig och privat sektor, mellan näringsliv och forskning, samt inom det offentliga systemet. Inte
minst nämner många att ett ökat samarbete mellan företag har stor potential. Önskemål finns om
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samarbete som leder till effektivare resursutnyttjande, ny kunskap som delas mellan olika intressenter, till
exempel genom seminarier och utbildningar, och gemensamma satsningar på marknadsföring och
försäljning, produktionssamarbeten, gemensamma inköp osv. Även samarbete mellan aktörer inom olika
delar av systemet, men utanför Gotland, är viktigt för att få nya impulser, idéer och kunskap. Detta kan
även bidra till att kunna förmera resurser och accelerera tillväxt. Den pågående digitaliseringen skapar
möjligheter för nya samarbetsformer och gemensamma informationssystem.

3.4.3

Sex strategiska utvecklingsområden

Sex för Gotland viktiga utvecklingsområden har definierats i arbetet då strategin har tagits fram.
Utvecklingsområdena är ett sätt att systematisera det som vuxit fram i kartläggningsarbetet och dess
analys. För varje område ges en bakgrundsbeskrivning tillsammans med ett antal aktiviteter som är
intressanta för utveckling av det gotländska mat- och livsmedelssystemet för att nå ökad tillväxt och
lönsamhet. Listan över aktiviteter är dock varken fullständig eller prioriterad. I den handlingsplan som ska
tas fram kommer en prioritering av konkreta aktiviteter att göras.

3.4.3.1

Fortsatt varumärkesarbete

Konkurrensen om en hållbar och lönsam matposition hårdnar både nationellt och internationellt.
Kontinuerligt arbete med att utveckla och stärka värdet för såväl plats- och ursprungsmärkning som olika
produktvarumärken blir då viktigt. Det behövs fortsatt positiv uppmärksamhet i medier, goda
ambassadörer och skyltfönster inom olika områden för att varumärket ska fortsätta att stärkas i enlighet
med befintliga varumärkesplattformen 9. Kvalitetssäkring av varumärket bygger på att alla aktörer tar
ansvar. Den digitala utvecklingen i sociala och andra media har lett till snabb och bred spridning av fakta,
rykten och åsikter. I dessa media sprids också trender och omvärldskunskap.
Exempel på aktiviteter
• Definiera kärnvärden med utgångspunkt från det övergripande varumärkesarbetet för Gotland
• Verka för god publicitet
• Motverka dålig publicitet – etik och säkerhet
• Utnyttja besöksnäringen som skyltfönster
– till exempel paketerade produkter, veckor, exponering
• Stärka produktvarumärken

3.4.3.2

Omvärldsbevakning

Utvecklingen går snabbt också inom området för mat och livsmedel. Kunskap och acceptans för hur
marknaden styr efterfrågan och följaktligen bör påverka företagens inriktning varierar bland aktörerna.
Samma variation syns för hur utvecklingen inom områdena för miljö och teknik kan användas för att
skapa fördelar och mervärden för sina kunder. Det finns därför behov av gemensam och systematisk
bevakning och spridning av omvärldskunskap eftersom det kan leda till ett mer underbyggt och
faktabaserat beslutsfattande såväl i enskilda företag som hos organisationer och myndigheter.
Digitaliseringen möjliggör en effektiv bevakning av olika omvärldsfaktorer och skapar också möjligheter
att genom olika digitala kanaler sprida information till många intressenter.

9

Varumärkesplattformen: http://www.gotland.se/37732
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Exempel på aktiviteter
• Kontinuerligt bevaka
– konsumenttrender och efterfrågan
– utveckling inom miljöområdet
– utveckling inom teknikområdet
• Systematiskt sprida omvärldskunskap
– inom och mellan delarna i systemet

3.4.3.3

Marknadsutveckling

Gotland och gotländska råvaror och produkter bedöms inom flera områden redan i dagsläget ha bra
kvalitet, hög säkerhet och goda förutsättningar för att spridas till kunder, konsumenter och marknader
utanför den relativt sett lilla hemmamarknaden. Systematik och samarbete kan utgöra två nycklar för att
möjliggöra marknadsutveckling. På den attraktiva marknaden Stockholm-Mälardalen är Gotland redan en
välkänd avsändare, och det finns ytterligare potential för utveckling.
Upphandlingsförfarande skapar både möjligheter och ”svårigheter” för gotländska företag att konkurrera,
då man dels ofta saknar tillräcklig upphandlingskunskap och erfarenhet, dels inte har en tradition att
samverka och samarbeta för att kunna lämna konkurrenskraftiga anbud.
Samtidigt som handelns egna märkesvaror (EMV) försvårar för utveckling och etablering av
producentvarumärken så är det en möjlighet för producenter att bli leverantörer av EMV-produkter.
Restauranger, kaféer och konferensanläggningar är inte bara intressanta kunder, utan utgör även attraktiva
skyltfönster för olika varor. Det relativt outvecklade området för matturism är för Gotland, med den
redan starka positionen inom mat och med en stark besöksnäring, intressant att vidareutveckla med olika
typer av produkter.
För att kunna sälja till de stora kedjorna och tillverkningsföretagen krävs idag uppkoppling mot deras helt
digitaliserade inköps- och ursprungsmärkningssystem. Digitaliseringen påverkar också konsumentbeteenden, där en allt större del av maten köps online, restaurangbokningen sker via nätet och så vidare.
Exempel på aktiviteter
• Ökad försäljning både utanför och på Gotland
– genomföra gemensamma marknadsföringsinsatser
– fortsatt fokus Stockholm/Mälardalen
– identifiera andra fokusmarknader
– ökad internationalisering för gotländska företag
– ökad upphandlingskompetens och erfarenhet
– handelns egna märkesvaror (EMV)
• Stärka hela restaurangnäringen
– utveckla både helhetskoncept och Gotlandsperspektiv
• Utveckla produkter inom matturism

15

3.4.3.4

Ökad förädlingsgrad

Av det som produceras på ön av gotländska primärproducenter fraktas ca 80-85% till fastlandet utan
förädling – varken för butiksled, restaurang eller konsument. Det gör att Gotland går miste om intäkter,
som istället hamnar någon annanstans. Den låga förädlingsgraden kan handla om flera faktorer, till
exempel bristande tilltro till sin egen kapacitet och avsaknad av samarbeten, brist på resurser för
investeringar (tid, pengar) eller för låg kunskap.
Ett sätt att nå utveckling är genom att identifiera förutsättningar för gemensamma produktionsresurser,
och att nyttja varandras produktionsresurser. Det kan handla om att ta tillvara och utveckla befintliga
idéer, inklusive att utveckla produkter som är intressanta för olika grupper av kunder, bland annat
besöksnäringen som i högre utsträckning skulle kunna utgöra ett skyltfönster. Även offentliga och privata
aktörer inom offentlig måltid och deras behov är intressanta att förstå och ta tillvara. Inom förädlingsledet
sker digitalisering på flera plan. Produktionsstyrning och produktion automatiseras och robotiseras
alltmer, produktionskedjor vävs samman digitalt och virtuella samarbeten skapas. 3D-skrivarteknologin
kommer sannolikt att påverka även livsmedelsindustrin.
Exempel på aktiviteter
• Identifiera förutsättningar för gemensamma produktionsresurser
• Nyttja varandras produktionsresurser
• Skapa fler fysiska och virtuella företagskluster
• Utvecklingsinsatser för både befintliga och nya företag med potential och tillväxtvilja
• Ta tillvara och utveckla befintliga idéer
• Utveckling av besöksnäringsprodukter

3.4.3.5

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Systemet för mat och livsmedel känner redan idag av att det är en obalans mellan tillgång och efterfrågan
på arbetsmarknaden. Inom systemet finns ett antal bristyrken, till exempel kockar, serveringspersonal,
slaktare, drift- och underhållstekniker, ersättare i lantbruket och arbetsledare. Behov finns även av
generella kompetens- och affärsutvecklingsinsatser för att stärka systemets företagare. Detta skulle
sannolikt leda till att fler företag vill och känner sig tryggare i att växa.
Inom kompetensutvecklingsområdet har digitaliseringen inneburit att undervisning kan ske distans- och
tidsoberoende, och i samarbete mellan läroorganisationer. Inte minst för en liten perifer region som
Gotland skapar detta möjligheter att ta del av ett betydligt större utbud.
Exempel på aktiviteter
• Säkra kompetensförsörjning av bristyrkespersonal
– gymnasielinjer, lärcentrum, YH-utbildningar
– samarbete med andra orter
• Genomföra affärsutvecklings- och ledarskapsinsatser för företagsledare och ledare
• Genomföra kompetensutvecklingsinsatser inom marknads- och produktutveckling
• Utveckla personalpool/bemanningslösningar för till exempel grön näring, men även andra branscher

3.4.3.6

Innovation och produktutveckling

För att utnyttja och utveckla potentialen för gotländska mat- och livsmedelsprodukter behöver
entreprenörskapet på ön stärkas, utvecklas och till en del också förnyas. För befintliga företag finns
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potential för att utveckla nya, och vidareutveckla befintliga produkter. Gotlands framskjutande position
inom bredbandsutbyggnaden skapar stora möjligheter inom digitaliseringens ramar. Konkreta aktiviteter
kan handla om att uppnå marknads- eller efterfrågebaserad produktutveckling, även inom EMV-området,
att utnyttja forskningsresultat och att skapa gemensamma utvecklingsresurser.
Precis som inom kompetensutvecklingsområdet skapar digital teknik möjligheter till helt nya
distansoberoende samarbeten inom innovation, inte minst samarbete med akademin och institut.
Exempel på aktiviteter
• Satsa på nya grödor
• Utnyttja forskningsresultat
• Skapa gemensamma fysiska utvecklingsresurser (produktionspilot, labb, provkök etc.)
• Uppnå marknadsbaserad produktutveckling genom ökad kunskap om marknadens behov
• Etablera produktutvecklingsgrupper (pooler) mellan företag och organisationer (kompetensstöttning
mellan deltagande aktörer)

3.5

Handlingsplan

Till strategin ska knytas en handlingsplan. Handlingsplanen är en del av genomförandet av
tillväxtprogrammet fram till 2020 där mat- och livsmedelsnäringarna lyfts fram som ett av två
styrkeområden. Planen ska samordnas med aktiviteterna inom Hållbara Gotland och andra pågående eller
redan planerade projekt och insatser. Handlingsplanen ska vara klar under kvartal ett, 2017, och gälla för
perioden 2017-2020. Kontinuerlig utvärdering och revidering ska genomföras.
Formellt är det Region Gotland och Länsstyrelsen som äger handlingsplanen. Det innebär att
myndigheterna har ansvaret för att ta fram planen, samt genomföra uppföljningar och uppdateringar.
Framtagning och uppföljning kräver ett brett engagemang och kommer att involvera representanter från
systemets alla delar, olika aktörer/organisationer, akademin och myndigheter. Syftet med handlingsplanen
är att konkretisera och prioritera olika insatser. Handlingsplanen ska innehålla:
•
•
•
•
•
•
•

beskrivning av aktiviteten
huvudansvarig för genomförande, samt övriga intressenter
mål/indikatorer
målgrupp
omfattning (pengar, antal företag etc.)
tid
tänkbar finansiering

3.6

Kommunikationsplan

En viktig faktor för att strategin ska få genomslag och påverka utvecklingen av mat- och
livsmedelssystemet för Gotland är att den, tillsammans med handlingsplanen och den kartläggningsrapport
som kommer att sammanställas, får en stor spridning över ön. Dokumenten kommer att distribueras
digitalt till dem som varit inblandade i processen – företag, organisationer och myndigheter.
När handlingsplanen är färdig planeras för ett större presentationsmöte med bred inbjudan.
Projektgruppen kommer också att söka upp olika företagsgrupperingar och nyckelorganisationer för en
presentation och diskussion.
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4. BILAGOR
Bilaga 1. SWOT över systemet för mat och livsmedel
Styrkor

Svagheter

Generellt

Generellt

•
•
•
•
•

•
•
•

Bilden av Gotland - Gotlands varumärke
Starkt arv och tradition
Naturgivna förutsättningar
Vana och vilja att samarbeta
Nybildade Gotland Grönt Centrum - en
gemensam plattform som ska ge
förutsättningar för att stärka gotländsk
livsmedelsposition
Statliga näringslivspaketet ”Hållbara
Gotland”
Stark besöksnäring
Utbyggt optofibernät över hela ön

Styrkor: Konsument
•
•

Ökad medvetenhet speciellt bland
besökande konsumenter
Positiv inställning till gotländska
produkter

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svagheter: Konsument
•

•

•

Styrkor: Primärproduktion
•
•
•
•
•
•
•
•

Goda odlingsbetingelser
Bra kvalitet på det som produceras
Bra rykte nationellt
Flera spjutspetsföretag som ökar intresse
och uppmärksamhet
Olika typer av företagssamverkan
Flera gotländska profilgrödor/produkter
Korta transportavstånd på ön
Aktiva LRF-lokalföreningar

Kompetensförsörjningsproblematik –
medflyttarproblematik
Politiker måste våga satsa – allt förankrat hos
tjänstemän, som gör detalj- och handlingsplan
Bristande samverkan och samarbete
Säsongsberoende
Transporttid mellan ön och fastlandet
Tidtabellsberoende transporter ön/fastlandet
Transportkostnader varor mellan ön/fastland
Pris persontransport mellan ön/fastlandet
Många små företag, svårt att ”steppa upp”

Utbudet av efterfrågade varor ej i fas med
efterfrågan på t ex närproducerat, ekologiskt,
naturligt, vegetariskt
Fortfarande till stor del ointresse eller
okunskap hos konsumenter om vad man
köper/konsumerar – medvetna val
Bristande kunskap i stora delar av systemet
om konsumenttrender och -beteende

Svagheter: Primärproduktion
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Affärsmässighet i lantbruksföretag (ekonomi,
ledarskap, produktutv, prissättning osv)
Koppling mellan marknadens efterfrågan och
egen produktion
Låg samverkan i värdekedjan
Kunskap, förståelse och utnyttjande av
butikskedjornas och restaurangernas
förutsättningar, behov och krav
Tillgång tillräcklig expertis/rådgivning på ön
Höga investeringskostnader, speciellt för
mjölkproduktionen
Låg förädlingsgrad
Tidvis ojämn leveranskvalitet och -kapacitet
Samordning av transporter/leveranser på och
utanför Gotland
Okunskap hos leverantörer om
upphandlingsregler och processer
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Styrkor: Förädling
•
•
•
•
•
•
•
•

Stora företag som Arla Foods, Gotlands
Slagteri, Gotlandsägg, Foodmark
Flera företag med relativt lång tradition
Företag med starka egna varumärken
Profilprodukter som hjälper till att stärka
varumärket Gotland
Korta transportavstånd på ön
Brett spektrum av förädlingsföretag med
olika inriktningar
Marknadssamverkan i
Stockholm/Mälardalen
Flera företag är EMV-leverantörer

Svagheter: Förädling
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Styrkor: Handel
•
•
•
•
•

Relativt stort butiksnät över ön
Flera handlare med intresse för
närproducerat
Skyltfönster för gotländska produkter
gentemot besökare
Gotländska grossistföretag
Växande intresse/ efterfrågan gårdsbutik

Styrkor: Offentlig måltid
•
•

•
•

•
•
•

Policy för offentliga måltiden (Mat och
måltidspolicyn, 2015, Region Gotland)
Stort intresse och bra dialog från politiskt
håll har gett tydliga upphandlingsdirektiv
för livsmedel (Region Gotland)
Måltidsmodellen som ger helhetssyn
(nationell, Livsmedelsverket)
Det finns en vilja att utveckla
samarbete/samarbetsformer t ex kring
utbud, leveranser, förpackningar
Privata aktörer kan och gör medvetna val,
t ex köper gotländskt
Medvetet arbete kring menyer och
livsmedelsupphandling för ökad hållbarhet
Medvetet arbete med matsvinn

Låg förädlingsgrad
Få företag, små företag, låg tillväxtvilja
Få företag med fokus på volymprodukter
Vattenkrävande verksamheter
Ej så omfattande produktionssamarbete, t ex
kring gemensamma investeringar
Skiftande affärsmässighet (ekonomi,
ledarskap, marknadsföring,
produktutveckling, prissättning osv)
Kunskap, förståelse och utnyttjande av
butikskedjors förutsättningar och möjligheter
Bristande/ojämn tillgång gotländska råvaror
och insatsvaror
Tidvis ojämn leveranskvalitet och -kapacitet
Bristande samordning av transporter/
leveranser på och utanför Gotland
Få mellanstora företag med industriell prod
Okunskap hos leverantörer om
upphandlingsregler och processer
Svårigheter hitta rätt personal

Svagheter: Handel
•
•

•

Butikskedjornas olika strukturer, begränsningar/krav, t ex volym, leveranskapacitet
Otydliga/otillräckliga strategier för att ge
lokalt/regionalt producerade produkter chans
i butikshyllans ordinarie plats
Begränsningar i möjligheter för enskilda
producenter marknadsföra egna produkterna

Svagheter: Offentlig måltid
•
•
•
•

Ej tydliga mål i måltidspolicyn (Region
Gotland)
Svårigheter att utnyttja möjligheterna vid
upphandling fullt ut (Region Gotland)
Få företag som klarar Region Gotlands
volym- och leveranskrav
Region Gotlands ekonomi
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Styrkor: Restaurang/kafé/konferens
•
•
•

•
•

Stort och varierat utbud av restauranger
och kaféer över ön
Många gotländska företag i
restaurangguiden ”White Guide”
Restauranger organiserade i t ex
Krögarföreningen, Gotlands
Internationella Företagarförening och
Kulinariska Gotland
Etablerat samarbete inom konferens och
kongress
Stark sommarsäsong, men även relativt
stark lågsäsong

Styrkor: Matturism
•
•
•

Gotlands Förenade Besöksnäring, GFB
mfl organisationer
Stor potential i matkultur, produkter och
tjänster
Gotlands varumärke och intresset för
gotländsk mat och livsmedel

Svagheter: Restaurang/kafé/konferens
•
•
•
•
•

Svårigheter hitta rätt personal inom/utanför
säsong
Saknar systematisk marknadsföring av
Gotland/gotländskt
Säsongsvariation
Brist på tid hämmar möjlighet att engagera sig
för samverkan
Infrastrukturen på ön för icke bilburna gäster
till landsbygdsrestauranger

Svagheter: Matturism
•

•
•

Skiftande affärsmässighet (ekonomi,
ledarskap, marknadsföring, produktutveckling, prissättning m m)
Bristande exportmognad
Svag satsning på matevenemang och
matpaketresor

Möjligheter

Hot

Generellt

Generellt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Goda förutsättningar att stärka gotländsk
mat och livsmedel
Bygga vidare på/utnyttja det goda
varumärket
Nya och längre säsonger
Ökat samarbete inom alla områden och
mellan områden
Ökad förädlingsgrad
Statens näringslivspaket ”Hållbara
Gotland/Hållbara livsmedel”
Gotland Grönt Centrum, GGC/Lövsta,
som nav i utvecklingsarbetet
Stort antal besökare = skyltfönster
Entreprenörskap, innovation, nya
produkter och tjänster
Benchmarking och omvärldsanalys
Sälja internationell
Sälja utanför Stockholm/Mälardalen
Tillgång till fibernät med god kapacitet
Det förändrade resebeteendet, resmål på
närmare håll
Utvecklingen i Baltikum

•
•
•
•
•
•
•

Vattenbrist
Skandaler
Nedgång i besöksnäringen
Svårigheter att rekrytera till och på Gotland
Försämringar av färjepriser, turtäthet
och/eller överfartstider
Andra regioner flyttar fram sina
matpositioner
Primärproduktionens
marknadsförutsättningar försämras
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Möjligheter: Konsument
•

•
•
•
•
•

Dra nytta av växande konsumenttrender
som intresse för ekologiskt,
närproducerat, att äta ”flexitariskt”,
naturligt, hälsotrend, kulturinfluenser
Ursprungsmärkning
Konsumentpåverkan
Besöksnäringen ger ökad
exponeringsmöjlighet och större marknad
Gotlandsambassadörer
Digitaliseringen, nya köpmönster

Möjligheter: Primärproduktion
•
•
•
•
•
•

Marknadsföring av svenska och
gotländska varor utifrån mervärden
Samarbete mellan aktörer i mat- och
livsmedelssystemet
Potential för ökad produktion
Aktiv dialog med potentiella kunder
Satsningen på Gotland Grönt Centrum
Statens näringslivspaket ”Hållbara
Gotland” - forskningssamarbete

Möjligheter: Förädling
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samarbete mellan aktörer i mat- och
livsmedelssystemet
Stort intresse för närproducerat (=
Gotland) i Stockholm/Mälardalen
Ökad förädlingsgrad
Efterfrågan på mer råvaror och insatsvaror från Gotland ger affärsutvecklingen
Ökad regional ursprungsmärkning hos de
stora företagen
Nyetableringar utifrån
Potential för nya företag, nya produkter
Statens näringslivspaket ”Hållbara
Gotland” – forskningssamarbete
Gotland Grönt Centrum

Möjligheter: Handel
•
•
•
•
•
•
•

Exponeringsmöjligheter mot
besöksnäringen
Gotländsk ursprungsmärkning
Tydligt sortiment av gotländska varor
Samordnad marknadsföring, distribution
EMV-leveranser
Gårdsbutiker
Gotlandsorienterade grossister

Hot: Konsument
•
•
•

Allt snabbare trendväxlingar
Konkurrensen med andra regioner ökar
Inkomstutveckling och prioritering hos
konsument

Hot: Primärproduktion
•
•
•
•
•
•

Generationsväxling
Fluktuationer i marknadspriser, som nu
mjölkpriset
Globala marknaden och världsmarknadspriser
Gotland Grönt Centrums, GGCs, oklara roll
Vattenbrist
Försämrade marknadsförutsättningar

Hot: Förädling
•
•
•
•

Gotland Grönt Centrums oklara roll
Lokal myndighetsutövning
Utlandsproducerade varor, inklusive EMV
Brist på vatten av god kvalitet

Hot: Handel
•
•

Centralstyrningen och centralinköp i kedjorna
ökar ytterligare
Ökad svårighet att marknadsföra egna
produkter
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Möjligheter: Offentlig måltid
•
•
•
•
•

Måltidsmodellens användning på alla
nivåer inom Region Gotland
Årstids- och tillgångsanpassade menyer
Skolan som påverkansfaktor för framtiden
Samarbete med lokala producenter och
grossister
Höjd gräns direktupphandling (505 tkr)

Möjligheter: Restaurang/kafé/konferens

•
•
•
•
•
•

Mer gotländskt på menyerna
Ökat samarbete i branscherna – bl a
inköp, personal, marknadsföring
Ökad turism utanför högsäsong
Tydliggöra mat i paketresor
Matevenemang
Kryssningskajen

Möjligheter: Matturism
•
•
•
•
•
•

Tydliggöra mat i paketresor
Konkurrens inom flyg och färjetrafik
sänker priser och ökar utbud
Matpaket och matevenemang, t ex matlagningsresor, matmässor, matveckor etc
Mer gotländskt på menyerna
Kryssningskajen
Digitaliseringen

Hot: Offentlig måltid
•
•

•
•

Gotländska leverantörer klarar inte volymoch kvalitetskrav i upphandling
Landstingsupphandlingen hamnar i
Stockholm efter eventuell
länssammanslagning
Region Gotlands dåliga ekonomi
Centralstyrning av privata måltidsleverantörer

Hot: Restaurang/kafé/konferens
•
•
•
•
•

Brist på kockar och serveringspersonal
Överetablering
Brist på säsongspersonal
Uteätartrenden avtar
Lågkonjunktur påverkar konsument och
kongress och konferens

Hot: Matturism
•
•
•

Aktörer med många/flera ben att stå på –
tidsbrist?
Pris och tillgänglighet på flyg och färja
Brist på entreprenörer
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Bilaga 2. Exempel på mätbara mål
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andra regioner ser Gotland som en förebild för samverkan/samarbete och hållbar tillväxt inom mat
och livsmedel.
Privata företag, organisationer och myndigheter arbetar tillsammans efter en gemensamt framtagen
handlingsplan.
Tydliga hållbarhetsförflyttningar i företagens utvecklingssatsningar.
Återkommande omvärldsorienteringar/workshops/livsmedelsdagar finns etablerade.
Företagen inom mat och livsmedel ökar sin omsättning och investeringstakten är hög.
Fler företag etableras inom systemet, framför allt förädlingsföretag.
Fler företag/produkter finns på marknader utanför Gotland, även internationellt.
Ökat marknadssamarbete mellan företag.
Fler konsumenter och kunder (i Stockholm/Mälardalen och nya regionala marknader) väljer i ännu
större utsträckning Gotland och gotländska produkter.
Ökad andel gotländska varor på ordinarie hyllplats i gotländska butiker.
Ökad andel närproducerade varor i gotländsk offentlig måltid – både inom Region Gotland och hos
privata aktörer.
Ökad andel restauranger/kaféer som använder gotländska råvaror/produkter och anger detta på
menyn.
Ökad säsongsanpassning av menyer.
Systematiskt marknadsbaserat innovations- och produktutvecklingsarbete i enskilda företag och
företagsgrupper
Det finns en fungerande infrastruktur för produktutveckling – labbresurser, provkök m m.
Ett antal forskningssamarbeten etableras för odling, konsumentbeteenden, produktutveckling, ökad
förädlingsgrad m m.
Ökat produktionssamarbete mellan företag.
Ökat affärskunnande i företagen.
System och insatser för att utbilda bristyrkespersonal finns.
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Bilaga 3. Lista över deltagare i strategiarbetet

Det är och har varit ett intresse för strategiarbetet för en regional mat- och livsmedelsstrategi. Arbetets
upplägg har tryckt på om behovet av representation från systemets alla delar och inbjudan om att delta har
gått ut brett, direkt till aktörer och genom olika organisationer. För att komplettera deltagande från
delarna, eller för en specifik frågeställning, har arbetsgruppen sökt information och diskussion i mindre
konstellationer när behovet funnits. Nedan listas de som deltagit i större eller mindre omfattning med
utgångspunkt från systemets olika fokusområden.

Kund

Konsument

Karin Gardell, Medvetna Matval
Veronica Östling, Hushållningssällskapet Gotland
Emelie Vejlens, Länsstyrelsen
Sanna Hjortenskog, Nära Mat-veckan (varit i kontakt med arbetsgruppen)

Offentlig måltid

Maria Westerlund, Atheneskolan
Annette Lundborg, Norlandia Katthammarsvik (fd Kosmo)
Katarina Liljegren, Norlandia Katthammarsvik (fd Kosmo)
Emilie Jakobsson, Norlandia Katthammarsvik (fd Kosmo)
Josefine Jessen, måltidsförsörjningen, Region Gotland
Lena Boberg, måltidsförsörjningen, Region Gotland
Marguerite Selin, måltidsförsörjningen, Region Gotland
Kristina Björkander, måltidsförsörjningen, Region Gotland
Britt-Louise Pettersson, måltidsförsörjningen, Region Gotland
Gunilla Lidqvist, SOF, Region Gotland
Gun Sävhammar, upphandling livsmedel, Region Gotland
Sibba Cederlund, då måltidsansvarig BUF, Region Gotland

Restaurang, kafé, konferens

Magnus Larsson, McD Gotland, ordförande Krögarföreningen
Adam Spångberg, Restaurang Amarillo
Aydin Akuyz, Internationella Företagarföreningen
Rickard Hasselblad, Smakrike Krog & Logi, Tryffelsafari
Anders Österdahl, Österdahls Kök (restaurang och catering)
Erik Wollbrant, Hamnkrogen i Herrvik

Matturism (fler inom bl a primärproduktion och förädling kan sägas verka här också)
Rickard Hasselblad, Smakrike Krog & Logi
Mats Jansson, Region Gotland
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Handel
Grossist

Karl Törngren, Gotlandspecialisten
Jörgen Olofsson, Gotlandspecialisten
Peter Olofsson, Privab
Peter Andersson, Keges

Butik

Richard Hedsand, COOP Gotland
Mikael Håkansson, ICA Maxi, Visby
Daniel Eriksson, COOP Öster, Visby
Martin Kristensson, COOP Forum, Visby

Förädling
Tommy Malmqvist, Sjaustrukocken
Beatrice Ottfalk, Heart of Sweden
Mats-Ola Jespersson, Foodmark
Anna-Carin Löfstedt, Foodmark
Jonny Warg, Barlingbo Bryggeri och Stafva Gårdsmejeri
Johan Spendrup, Gotlands Bryggeri
Johannes Klingvall, Herrvik
Fredrik Sundblad, Gotlands Slagteri
Göran Nährström, Arla Foods
Magnus Dahlblom, Arla Foods
Gösta Cedergren, Honung Gotlandica
Anita Thomsson, Honung Gotlandica
Per Wallstedt, Hejde Honungshus
Tove Wallstedt, Hejde Honungshus
Magnus Bolin, Gotlandsägg
Andres Sorby, Fole Kvarn (LRFs kartläggning)
Thomas Östlund, Gotlands Slagteri (LRFs kartläggning)
Bernt Pettersson, Lantmännen (LRFs kartläggning)
Stefan Uddin, Lantmännen (LRFs kartläggning)
Ise Ljungqvist, Hejde Knäcke
Peter Hogeby, Hejde Knäcke
Peter Gudinge, GuteBollen Bageri
Bertil Gabrielsson, FåröLamm
Anna Gabrielsson, FåröLamm
Lena Blomquist, Krusmyntagården
Olof Thomsson, Tryffel of Sweden
Odd Norman, Ejmunds Gård
Märtha Norman, Ejmunds Gård
Maud Norman, Ejmunds Gård
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Primärproduktion
Allan Pettersson, fiske och vattenbruk
Rolf Gydemo, fiskekonsulent, Länsstyrelsen
Yngve Andersson, Ryftes
Frans Brozén, lantbrukare, Gotländska Ekologiska Odlare, Odlarlaget
Elof Nilsson och Maude Fyrenius, lanbrukare, Charolaisgruppen
Björn Dahlström, lantbrukare, styrelseordf Gotland Grönt Centrum, Hushållningssällskapet Gotland
Claes Pettersson, lantbrukare (LRFs kartläggning)
Gunvor Berglund, lantbrukare (LRFs kartläggning)
Anders Svensson, lantbrukare (LRFs kartläggning)
Johan Roth, Ryftes (LRFs kartläggning)
Olof Ansén, lantbrukare (LRFs kartläggning)
Jessica Hermansson, lantbrukare (LRFs kartläggning)
Simon Kotz, lantbrukare (LRFs kartläggning)
Torbjörn Svensson, lantbrukare (LRFs kartläggning)
Markus Westberg, lantbrukare (LRFs kartläggning)

Övriga
Mats Pettersson, Hushållningssällskapet Gotland
Malena Bendelin, Gotland Grönt Centrum
Riina Noodapera, Hushållningssällskapet Gotland
Anna Törnfelt, LRF Gotland
Petter Engström, LRF Gotland
Jan Ekdahl, LRF Gotland (LRFs kartläggning)
Margareta Båtelsson, Växa (LRFs kartläggning)
Rune Kahlbom, Tillväxt Gotland
Michael Enlund, då Tillväxt Gotland
Roger Hammarström, Tillväxt Gotland
Susanne Welin-Berger, Gotland Grönt Centrum, Goda Gotland mfl
Anders Engström, Goda Gotland
Anna Eriksson, livsmedelsinspektör, Region Gotland
Petra Rönnestig, Studieförbundet Vuxenskolan, styrelseledamot Gotland Grönt Centrum
Hans Martinsson, Önnestads Naturbruksgymnasium, styrelseledamot Gotland Grönt Centrum
Thomas Nilsson, Hemse Folkhögskola, Region Gotland, styrelseledamot Gotland Grönt Centrum
Brittis Benzler, regionråd, Region Gotland, styrelseledamot Gotland Grönt Centrum
Kristina Olsson, Länsförsäkringar Bank (LRFs kartläggning)
Stefan Nypelius, LRF Konsult (LRFs kartläggning)
Torkel Ekman, SLU (LRFs kartläggning)
Paula Persson, SLU (LRFs kartläggning)
Thomas Norrby, statuskonsulent och lärare, SLU
Katia Fedorowitz, forskare, SLU
Erik Westholm, professor, SLU
Elin Slätmo, forskare, SLU
Lotta Rydmer, professor, SLU
Lars Andersson, professor, SLU
Erik Fahlbeck, vicerektor, SLU
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Tjänsteskrivelse
RS 2015/831
20 september 2016

Stefan Persson

Regionstyrelsen

Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020
Förslag till beslut

•

Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 antas som gällande för det regionala
tillväxtarbetet 2016-2020 (för beslut i regionfullmäktige).

•

Ledningskontoret får i uppdrag att ta fram en genomförandedel för programmet i
samverkan med berörda aktörer.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att, tillsammans med besöksnäringens aktörer
och Inspiration Gotland AB, ta fram en långsiktig regional besöksnäringsstrategi.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsens arbetsutskott godkände vid sammanträdet den 19 januari 2016 att
den då framtagna samrådsversion för Hållbar tillväxtplan för Gotland 2016-2020
skulle ut på samråd till berörda aktörer och de politiska partierna i regionfullmäktige.
Denna samrådsprocess genomfördes av ledningskontoret som därefter
sammanfattade synpunkterna från samråden i en tjänsteskrivelse tillställd
regionstyrelsen. Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 2 juni
2016 och regionstyrelsen godkände underlaget som grund för fortsatt arbete samt
även föreslaget till tidsplan, det vill säga att ett nytt förslag skall behandlas av
regionstyrelsen den 22 september 2016.
I detta reviderade förslag har hänsyn tagits till de synpunkter som då redovisades i
sammanställd form, som inkomna från samråden. Dokumentet har också bytt namn
för att bättre matcha den ordning som internt arbetats fram på ledningskontoret och
som kategoriserar ärenden i planer, program, strategier, etc.
Det reviderade förslaget innebär ett förtydligande av prioriteringar inom ramen för
den regionala tillväxtpolitiken, vilket gör att det även i tydliga delar sammanfaller med
regeringens näringslivspaket som antogs av regeringen i slutet av juni 2016. I korthet
kan det senare sammanfattas i följande punkter:
•

Ett tydligare utpekande av två branschområden som Gotlands styrkeområden,
det vill säga mat- och livsmedelsnäringarna och besöksnäringen.

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Tjänsteskrivelse
RS 2015/831

Region Gotland

•

En generell avsmalning mot näringslivsutveckling, något som inneburit att det
tidigare utvecklingsområdet bo och leva istället fått ett smalare fokus mot
bostadsbyggande och infrastruktur.

Viktigt att notera är dock att Kulturplan 2017-2020, som hanteras under samma höst
som detta ärende, fångar attraktionskraften för att bo och leva på Gotland samt även
myllan för det kulturella företagandet. Den senare avsmalningen är således i praktiken
bara begränsad till tillväxtprogrammet i sig och inte Region Gotlands samlade
verksamhet, så som den planeras de närmaste åren.
Slutligen har förslaget även anpassats till den metodik för programsättning av
uppdrag som Tillväxtverket förväntas tillämpa när det gäller regeringens
näringslivspaket för Gotland i närtid.
Såväl tillväxtprogrammet som regeringens näringslivspaket för Gotland är en del av
den regionala tillväxtpolitiken, och de medel som regeringen avsätter som
finansiering för det senare förstärker Region Gotlands tilldelning av projektmedel för
regionala tillväxtåtgärder.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att det är största vikt att få en så bra matchning mot
regeringens näringslivspaket som möjligt, för att tillväxtprogrammet och
näringslivspaketet ska kunna verka tillsammans. Det är i det närmaste imperativt att
säkerställa att de två program som styr finansieringen av de regionala tillväxtmedlen
de kommande åren – det av regionen framtagna tillväxtprogrammet och
Tillväxtverkets programsättning av regeringens näringslivspaket – har samma
inriktning och mål så att de kan medfinansiera varandra och borga för en strategisk
långsiktig utveckling.
Ledningskontoret noterar att det inte är optimalt ur koordineringshänseende att
beslutsprocessen rörande det aktuella ärendet föregår Tillväxtverkets
programsättning av regeringsuppdraget rörandet näringslivspaketet för Gotland, och
inte heller de förstudier som har initierats kopplat till uppdraget. Ledningskontoret
bedömer dock inte att risken för diskrepans är så stor att det behöver förhindra att
ärendet hanteras enligt tidsplan med beslut i regionfullmäktige den 24 oktober.
Beslutsunderlag

Bilagt förslag till Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Inspiration Gotland AB
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1. Inledning
Till grund för tillväxtprogrammet ligger en utvecklingsprocess som tog sin utgångspunkt i
en gemensam långsiktig målbild och en konkret plan för en positionsförflyttning för stärkt
attraktionskraft på Gotland genom en hållbar tillväxt. Detta resulterade i en satsning med
benämningen ”Tillväxtarbete 2015-2018”. Satsningen syftade till att tillvarata erfarenheter
från tidigare insatser såsom arbetet med platsvarumärket Gotland liksom från det näringspolitiska programmet som löpte ut 2015. Fokus lades på näringslivets förutsättningar samt
nya och växande företag. Arbetsprocessen involverade på olika sätt ett stort antal intressenter, vilket resulterade i ett samrådsförslag till tillväxtprogram. Under våren 2016 erbjöds de
parter som ingår i Region Gotlands näringslivsråd att genom dialog eller skriftligen lämna
synpunkter på förslaget. Förslaget har även diskuterats vid några av de politiska partiernas
medlemsmöten.
Samrådsförfarandet resulterade i förslag till förbättringar innefattande en tydligare avgränsning från den parallella processen med revidering av det regionala utvecklingsprogrammet
Vision Gotland 2025 och framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Ett
mer stringent program förväntas underlätta samverkan, kunskap och lärande i det regionala
tillväxtarbetet. Samrådsförfarandets synpunkter sammanfattades i:
-

behov av avgränsning i enlighet med samrådsversionens uttalade fokus på näringslivets förutsättningar samt nya och växande företag,
tydliggörande av utmaningar, prioriteringar, mål och insatser av särskild relevans för
ett tillväxtprogram med genomförande till 2020. Det vill säga tydliggörande av programmets förändringslogik, och
tydliggörande av programmets plats i den regionala tillväxtpolitikens programkomplex samt relation till vägledande nationella prioriteringar inom ramen för det regionala tillväxtarbetet.

Detta tillväxtprogram är ett resultat av tillvaratagandet av dessa synpunkter.

1.1 Syfte, övergripande mål och avgränsning
1.1.1 Syfte

Det övergripande syftet med tillväxtprogrammet är att styra ett utmanings- och resultatinriktat genomförande av det regionala tillväxtarbetet med fokus på stärkt attraktionskraft
genom arbete för en hållbar tillväxt. Detta ytterst för att bidra till det nationella målet med
den regionala tillväxtpolitiken; utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional
konkurrenskraft. Programmet ska vägleda insatser av och samordning mellan aktörer på såväl
lokal, regional som nationell nivå.
Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

1.1.2 Övergripande mål

Tillväxtprogrammets övergripande mål överensstämmer med visionen i Gotlands regionala
utvecklingsprogram; Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet,
hållbar tillväxt och fylld av livslust. Mer precist innebär det att insatser inom ramen för tillväxtsprogrammets utvecklings- och styrkeområden ska bidra till:
-

Positiv befolkningsutveckling under programperioden med 59 000 folkbokförda
vid utgången av 2020.
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-

Positiv sysselsättningsutveckling under programperioden, bättre än jämförbara
kommuners och riket.
Positiv skattekraftsutveckling under programperioden, bättre än jämförbara kommuners och riket.

Gotland har även antagit ett samlande, processtödjande mål för genomförande av programmet:
-

Gotland ska tilldelas utmärkelsen Årets Tillväxtkommun under programperioden 1.

1.1.3 Avgränsning

Tillväxtprogrammet är ett genomförandeprogram under Gotlands gällande regionala utvecklingsprogram, Vision Gotland 2025. Vision Gotland 2025 tar ett helhetsgrepp på utvecklingen av Gotland, och ska fungera som en samlande plattform för olika regionala sektorsområden och program. Helhetsgreppet gäller även för den kommande reviderade versionen 2 där den sociala dimensionen kommer att vara central, och de ekonomiska och
ekologiska dimensionerna betraktas som medel och förutsättning för mänskligt välstånd.
Som genomförandeprogram under Vision Gotland 2025 har Tillväxtprogrammet fokus på
att stärka näringslivets förutsättningar liksom på nya och växande företag vilket i sin tur ska
bidra till befolkningsökning, positiv sysselsättningsutveckling och skattekraftsutveckling.
Programmet avgränsas därmed i huvudsak mot att möta utmaningar inom utvecklings- och
styrkeområden som har särskild bäring på näringslivets attraktivitet, med utgångspunkt i en
hållbar tillväxt. Tillväxtprogrammet avgränsas vidare mot insatser som betraktas som
genomförbara under programperioden, men som har långsiktig strategisk bäring på utveckling. Det innebär dock inte att insatser föreslagna inom programmets genomförandedel
kategoriskt genomförs, eller att det enbart är dessa som ryms inom ramen för programmet.
Programmet gäller för hela Gotland. Det har ett territoriellt perspektiv där lokala förutsättningar ska tas tillvara för att möta identifierade utmaningar, samt där det ömsesidiga beroendet mellan stad och land betraktas som en förutsättning för en hållbar tillväxt.
1.2 Gotländska förutsättningar

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

Företagande och entreprenörskap utgör en viktig del av välfärdssamhället. Nya jobb skapas
till stor del i företag, vilket genererar skatteintäkter och finansiering av den gemensamma
välfärden. I företagens drivkraft ligger även mycket av potentialen i att möta dagens klimat,
miljö- och energiutmaningar. En stor del av teknik-, varu- och tjänsteinnovationer utvecklas och kommersialiseras av företag.
Gotland kännetecknas av en stark tradition av företagande och entreprenörskap. Företagsamheten 3 uppgår idag till 16,8 procent av den arbetsföra befolkningen (7 100 personer),
vilket innebär att Gotland är det län med högst företagsamhet i Sverige, andelen i riket
uppgår till 12,3 procent. Kvinnors företagsamhet är fortfarande låg i jämförelse med männens. Ijämförelse med riket är andelen företagsamma kvinnor dock hög, 10,2 procent av
befolkningen i arbetsför ålder i jämförelse med motsvarande andel för riket som uppgår till
1

Arena för Tillväxt.
Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Gotland. Fastställs preliminärt 2017/2018, och avses gälla till 2030.
3
Företagsamhet definieras här som person som har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är VD eller ordinarie
styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag.
2
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7,6 procent 4. Entreprenörskapet återspeglas även i att regionen upprätthåller en god position avseende nyföretagande. Etableringsfrekvensen för nya företag ligger 7 procent över
riksgenomsnittet, detta med 12,7 nystartade företag per 1 000 invånare mellan 16-64 år
under 2014 (11,9 i riket). Gotland utmärker sig även genom att andelen företag som startas
av kvinnor, eller av kvinnor och män tillsammans, är högre än riket 5. Gotländska företag
har inte heller en anmärkningsvärt dålig överlevnadsgrad. Tillgänglig statistik avseende
överlevnadsgrad efter tre år hos nystartade företag avser nystartade 2008. Här ligger överlevnadsgraden för Gotland på 64 procent och genomsnittet för riket på 68 procent 6.
Det gotländska näringslivet representerar en bredd med företag som producerar allt från
cement till vin, upplevelser och vindkraft. En stark tradition i besöksnäring och areella näringar innebär att näringslivet helt domineras av små till medelstora företag. Företag med
kultur och kreativitet som bärande del av sin affärsidé, eller som råvara, är vidare viktiga för
Gotlands attraktionskraft, för besökare och inflyttare. Det handlar om ett brett spann av
företag från sektorer och branscher innefattande exempelvis arkitektur, spel, design och
formgivning, film, foto, konst, kulturarv, litteratur, media och marknadskommunikation,
mode, musik måltid, scenkonst, slöjd och konsthantverk och upplevelsebaserat lärande.
Det bedöms finnas potential för tillväxt och sysselsättning inom dessa näringar genom insatser som stöttar exempelvis ökad organiseringsgrad och samverkan 7. Möjligheter och
styrkor för näringslivsutveckling på Gotland karaktäriseras även av en stabil arbetskraft, en
befintlig akademi genom Uppsala universitet Campus Gotland samt ett starkt föreningsliv.
Kalkindustrin har under lång tid varit en viktig bransch på Gotland. Norra Gotland har
utgjort ett av Sveriges viktigaste områden för brytning av kalk som försörjt stålindustrin.
De mest dominerande arbetsgivarna har varit Cementa AB, Nordkalk och SMA Mineral
AB, och Gotland hade fyra gånger fler personer anställda i branschen än riksgenomsnittet 8.
Dessa förutsättningar är inte bara av regionalt intresse. Bästeträsk med omgivningar, beläget i området av intresse för kalkindustrin, är exempel på ett område av nationellt och europeiskt intresse för naturvård och även för friluftsliv, samtidigt är området av betydelse
för vattenförsörjningen på ön. Motstående intressen avseende områdets nyttjande har resulterat i ett nationellt omställningspaket till Gotland. Omställningsarbetet som Tillväxtverket har fått i uppdrag att genomföra i samverkan med Region Gotland 9, är ett resultat av
det nationella beslutet att bevara Bästeträsk med omgivningar oexploaterat. Omställningsprogrammet ska genomföras inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken, och delar ligger i linje med det regionala tillväxtprogrammet. Det fokuserar på gotländska styrkor samt
på att ta tillvara möjligheter som finns i att möta aktuella samhällsutmaningar.
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1.2.1 Tongivande branscher

Det gotländska samhället står, liksom alla andra samhällen, fortlöpande inför övergripande
samhällsutmaningar. Utvecklingstrender och strukturomvandling påverkar även näringslivets förutsättningar. Under de senaste decennierna har arbetstillfällen framför allt inom
olika tjänstenäringar tillkommit på Gotland, medan antalet arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin och försvarsverksamheten minskat. Gotlands naturgivna förutsättningar
som klimat, bergrund och tidigare generationers arbete har skapat ett varierat landskap
både ur biologisk och kulturmiljösynpunkt. De naturgivna förutsättningarna utgör grunden
4
5
6
7
8
9

Svenskt näringsliv. Företagsamheten 2016, Gotlands län.
Tillväxtanalys, statistikportalen. Antal nystartade företag 2014 efter län, per 1000 invånare 16 - 64 år (etableringsfrekvens).
Tillväxtanalys, Statistik 2013:01. Uppföljning av 2008 års nystartade företag – tre år efter start.
Almi Företagspartner Gotland AB. KKN-projektet på Gotland 2012.
SWECO, Näringslivsanalys Gotland - underlag till Tillväxtverket, november 2015.
Regeringsbeslut N/2016/04642/RTS.
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för såväl besöksnäringen och mat- och livsmedelsnäringarna på Gotland. Det råder ett ömsesidigt beroende mellan besöksnäringen, mat och livsmedelsnäringarna och de naturgivna
förutsättningarna. Att ta tillvara möjligheter som dessa förutsättningar skapar, liksom i en
omställning inom kalkindustrin, är centralt inom ramen för dagens tillväxtpolitik. Förändringar i omvärlden innebär ökande krav på smartare gemensam användning av offentliga
resurser för innovation, hållbar tillväxt och utveckling. Ett ökat fokus på branscher där
Gotland har sina styrkor, fler fördelar och därmed potentiellt starkare konkurrenskraft än
andra regioner är ett viktigt arbetssätt för att åstadkomma detta.
1.2.1.1 Besöksnäringen

Gotland har lång erfarenhet av turism och besöksnäringen är väl etablerad och livskraftig.
Konkurrenskraften är god. Gotland utgör ett av svenskarnas mest populära semesterresmål. En analys av näringslivet visar att andelen anställda på hotell, vandrarhem, campingplatser, restauranger och caféer procentuellt är högre än riksgenomsnittet. Gotlands län har
även Sveriges högsta logiintäkt per capita. 10. Sommarturismen har växt stadigt under 1900talet och fram till idag. I takt med ökningen har också kraven ökat och utbudet breddats.
Oavsett om kunden efterfrågar camping, privat stuga eller hotellboende finns ett brett utbud med olika standard att välja mellan. De kommersiella gästnätterna uppgår till 900 000
per år. Till detta ska läggas boende hos släkt och vänner samt i eget ägt fritidshus. Totalt
uppgår antalet gästnätter till närmare 3 000 000 per år. Genom kongressanläggningen Wisby Strand och utvecklade resemöjligheter med färja och flyg har resandet ökat året runt.
Intresset från den internationella marknaden att besöka Gotland växer.
Det finns goda möjligheter till en fortsatt positiv utveckling av besöksnäringen på Gotland.
Många av de etableringar inom boende och restaurang som tillkommit under senare år håller en hög klass. Det finns ett intressant utbud av shopping, utflyktsmål och aktiviteter med
potential att utvecklas ytterligare för att fullt ut fungera för den resvane besökaren. Det
finns även utvecklingspotential i områdena av riksintresse för naturvård på norra delen av
Gotland. En förstudie om bildande av nationalpark i Bästeträsk startar under hösten
2016 11. Ur ett besöksnäringsperspektiv, inte minst med fokus på norra Gotland, är det
centralt att inom ramen för denna process inkludera näringslivet och ta tillvara möjligheten
att bedriva och utveckla kommersiell verksamhet inom ramen för en eventuell nationalparkstatus. Det finns potential till ökad lönsamhet genom ett mer effektivt resursutnyttjande med fokus på utveckling av Gotland som ett mer hållbart resmål, och med den resvane
besökaren som en viktig målgrupp. En viktig målgrupp för svenska marknadsföringsinsatser är, enligt Visit Sweden, ”den globale resenären” - det vill säga de som är resvana, socialt
medvetna och internetmogna människor. Gotland har allt att vinna på att finnas med i detta utbud.
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1.2.1.2 Mat- och livsmedelsnäringarna

Gotland har idag ett näringsliv runt mat och livsmedel som är både stort och viktigt. Systemet omfattar huvudområdena primärproduktion, förädling, handel och kund. Den totala
omsättningen i systemet beräknas ligga på 2-2,5 miljarder kronor per år. De areella näringarna är sedan länge av stor betydelse för det gotländska samhället. Primärproduktionen är
viktig för sysselsättningen på Gotland. I de ca 1 500 12 jordbruksföretagen är nästan 3 900
personer sysselsatta 13. Vidare omsätter primärproduktionen väl över en miljard kronor årli10

Tillväxtverket
Naturvårdsverket: http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nu-startar-forstudien-om-en-nationalpark-iBastetrask-pa-Gotland-/

11

12
13

Gotland i siffror 2015, http://gotland.se/64224
Jordbruksstatistisk sammanställning 2016, SCB/Jordbruksverket
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gen 14. Trots Gotlands relativa litenhet (0,6% av Sverige befolkning och knappt 0,8% av
Sveriges yta) står Gotland för en relativt sett stor del av primärproduktionen inom flera
områden, till exempel finns 12% av alla Sveriges tackor och baggar på Gotland, liksom 5%
av Sveriges rapsareal.
Inom förädlingsledet har Gotland flera framgångsrika förädlingsföretag och det finns en
stor potential för fler företag att utvecklas. De tio största livsmedelsföretagen på Gotland
omsätter 1,5 miljarder kronor 15. Varumärket Gotlands goda renommé, inte minst i Stockholm och Mälardalen, visar på den potential som finns att bygga vidare på. Systemets aktörer utgör dessutom en stor och viktig grupp köpare av tjänster från lokala företag inom
andra branscher, till exempel bokföringstjänster, transporter, reparationer och byggnation.
Måltidsaktörerna är viktiga delar av systemet. Restaurangtätheten på Gotland är hög och
antalet White Guide-utnämningar vittnar om hög klass. År 2016 platsar hela 17 restauranger på listan, av vilka åtta finns utspridda över ön utanför Visby. Restaurangbranschen sysselsätter ett stort antal personer, dock med stor variation över året. En annan måltidsaktör
är den offentliga som i sin roll som kravställare och upphandlare bland annat kan bidra till
att flytta fram hållbarhetspositionerna. Dagligvaruhandelns betydelse för gotländskt näringsliv indikeras med ett omsättningsindex på 121 16. Det betyder att gotländsk handel
omsätter 21% mer än vad som vore normalt för antalet fastboende på ön.
Vid sidan av den direkta och indirekta ekonomiska betydelsen har mat- och livsmedelssystemet andra centrala betydelser för en hållbar tillväxt. Det genererar till exempel en mängd
ekosystemtjänster, exempelvis öppna landskap som är av betydelse för rekreation och attraktionskraft bland såväl boende som besökare. Besöksnäringen och området för mat och
livsmedel är ömsesidigt beroende av varandra. Den förstnämnda utgör ett vanligt skyltfönster för gotländsk matkultur och matprodukter, och satsningar på den regionala matkulturen
bidrar till att stärka bilden av Gotland. Det finns potential i att utveckla synergierna mellan
dessa två för Gotland starka områdena. Exempelvis kan det göras genom utveckling av
produkter där maten står för hela eller en stor del av besöksanledningen. Detta område har
dessutom potential att utvecklas utanför högsäsong.
1.3 Samhällsutmaningar

Det regionala arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt handlar, vid sidan av
att ta tillvara regionens tongivande branscher, mycket om att möta regionala samhällsutmaningar. Ett arbetssätt med fokus på att möta utmaningar skapar möjligheter som är viktiga
att ta till vara.
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1.3.1 Demografi

Förändringar i befolkningens sammansättning har stor betydelse för de offentliga välfärdssystemen. Den demografiska utvecklingen mot en högre andel äldre innebär att behoven
inom välfärdssektorn fortsätter att öka under många år framöver. Den åldrande befolkningen innebär en utmaning när det gäller att upprätthålla och finansiera välfärdssystemet.
Gotland har ett negativt födelsenetto och är beroende av inflyttning för att öka befolkningen, och säkra att den arbetsföra delen av befolkningen inte minskar och att försörjnings14
15
16

Underlag till en regional livsmedelsstrategi för Gotland, LRF Gotland/Macklean (2015)
Livsmedelsindustrin på Gotland, Almi Företagspartner (2014)
www.handelnisverige.se
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bördan ökar. Insatser för att locka nya bofasta är nödvändigt även för att kunna säkra näringslivets liksom offentlig sektors kompetensförsörjning.
1.3.2 Utbildningsnivå och kompetensförsörjning

I förhållande till ett riksgenomsnitt kan den gotländska utbildningsnivån beskrivas som
låg 17, eller i alla fall lägre än riksgenomsnittet. 21 procent av Gotlands befolkning i åldrarna
25-64 år har en eftergymnasial utbildning om minst tre år, jämfört 26 procent i riket. Av
den del av den gotländska befolkningen som är 16 år och äldre har 16 procent en eftergymnasial utbildning om minst tre år, jämfört med rikets 20 procent.
Det är relevant att beakta resonemanget om låg utbildningsnivå genom att utgå från de
geografiska förutsättningarna. Ö-läget attraherar äldre segment av befolkningen samtidigt
som ungdomar kan behöva lämna ön för utbildning och familjebildning. Gotlands befolkning är något äldre än riksgenomsnittet 18, och det är rimligt att utbildningsnivån hos denna
grupp är lägre än för riket. Vidare är andelen personer på Gotland i åldersspannet 25-34 år
lägre än riksgenomsnittet - en målgrupp som i högre grad kan förväntas ha en högskoleutbildning. Gotland hamnar på plats 84 av 290 kommuner om man utgår från den andel av
befolkningen i åldern 25- 64 år som har en eftergymnasial utbildning om tre år eller mer.
De kommuner som hamnar högre i rankingen är till stor del storstadskommuner och högskole- och universitetskommuner 19.
Gotlands lägre utbildningsnivå i jämförelse med riksgenomsnittet beskrivs som ett tillväxthinder för näringsliv och offentlig sektor och företrädare för det gotländska näringslivet
uppger att de har svårigheter att hitta lämplig kompetens, vilket bland annat framhålls i
rapporter från Svenskt Näringsliv och Företagarna. Låg utbildningsnivå medför kompetensförsörjningsproblem och därför beskrivs Gotland som beroende av inflyttning från
andra delar av landet och invandring för att möta behoven av kompetens20.
Mycket pekar på att en stor del av framtidens arbeten kräver en akademisk examen för att
arbetsgivare ska vara konkurrenskraftiga i en alltmer globaliserad värld. Därmed är det angeläget att arbeta för en höjd utbildningsnivå på Gotland, även om det gotländska näringslivet i dagsläget till stor del består av branscher som rekryterar från gymnasieskolans yrkesprogram. Insatser för en bättre matchning på arbetsmarknaden utifrån exempelvis yrkesprogram och yrkeshögskoleutbildning kan ge goda effekter på tillväxten på Gotland, och
behöver ske parallellt med insatser för att öka andelen gotländska medborgare som genomgår högskoleutbildning.
Med anledning av ö- läget och arbetsgivares utmaningar med att rekrytera kompetens från
fastlandet är det relevant att ta ställning till inom vilka branscher Gotland behöver vara
självförsörjande på kompetens.
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1.3.3 Tillväxtvilja

Gotländska små- och medelstora företag har en något lägre tillväxtvilja jämfört med riket.
59 procent av de gotländska företagarna uppger att de vill växa när de tillfrågas om sin
framtida ambition avseende att växa. Motsvarande siffra för hela landet är 65 procent 21. Att
stimulera tillväxtvilja, visa på samt bistå med möjligheter till expansion är en viktig del av
17

Jämför exempelvis Swecos analys som benämner den gotländska utbildningsnivån som just låg.

18

SCB samt Regionfakta Folkmängd 2015-12-31 efter ålder och kön.
PM Analys gällande utbildningsnivåer på Gotland, Therese Kullåker.
SWECO, Näringslivsanalys Gotland - underlag till Tillväxtverket, november 2015
Almi Företagspartner Gotland, 2016. Tillväxtkartläggning av små och medelstora företag.

19
20
21
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det offentliga främjandesystemet. Samtidigt utgör de många och uthålliga småföretagen en
av Gotlands styrkor. De kan bidra till att göra näringslivet mindre känsligt för konjunkturoch strukturförändringar samt gynna flexibilitet och omställningsförmåga. Samtidigt har
företag med vilja till expansion sannolikt ett proaktivt beteende och högre grad av riskvillighet en god innovationspotential. En utmaning för det regionala tillväxtarbetet är att förhålla sig både till företag med tillväxtvilja och innovationsförmåga och till den styrka som
finns i det uthålliga småföretagandet.
1.3.6 Internationalisering

Globaliseringen har skapat ökad konkurrens och nya utmaningar. Men även möjligheter för
verksamheter att växa till nya internationella marknader med ökad försäljning och ökad
omsättning. Internationalisering anses även viktigt för lärande och innovation samt för
effektivt nyttjande av kompetens och resurser. Med internationalisering menas till exempel
att företaget exporterar, importerar eller andra aktiviteter över nationsgränser.
Gotländska företag har en låg internationaliseringsgrad. De exporterar i lägre utsträckning
än svenska små och medelstora företag generellt. Den totala exporten uppgick 2015 till 125
miljoner kronor. Av de exporterande företagen hade endast 16 procent av företagen en
exportomsättning på över en miljon kronor 22. Tillväxt i regionen sker när enskilda företag
expanderar och växer. Gotland är en avgränsad marknad med en begränsad köpkraft, vilket
innebär att det är viktigt för företag som vill växa att deras varor och tjänster når marknader utanför Gotland, både nationellt som internationellt. På Gotland anses de största hindren för internationalisering vara brist på kontakter och nätverk, brist på resurser i företaget
samt kostnader. Främjandeinsatser för att bistå en ökad internationalisering behövs för att
möta sådana utmaningar.
1.3.7 Klimat- miljö- och energiutmaningarna

Bakom kraven på en hållbar tillväxt ligger kunskapen om att stora globala miljö- och klimatproblem skapar nya förutsättningar som måste hanteras om samhällen ska kunna fortsätta utvecklas. Gotlands konkurrensförmåga, attraktionskraft för företag, individer och
besökare, handlar delvis om förmågan att möta dessa utmaningar, och förhålla sig till nya
förutsättningar. Gotländska utmaningar på miljöområdet fram till 2020 preciseras i regionens miljöprogram 23. Programmet pekar ut fokusområden och strategier för arbetet med
att nå Region Gotlands övergripande miljömål om ett ekologiskt hållbart samhälle 2025.
Fokusområdena är energi och klimat, vatten, hållbara val samt naturens mångfald.
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Inom tillväxtprogrammets styrke- och utvecklingsområden är det viktigt att ta tillvara möjligheter som finns i utpekade fokusområden. Utmaningarna utgör en drivkraft för teknik-,
varu- och tjänsteutveckling och därmed en miljödriven näringslivsutveckling. Miljödriven
näringslivsutveckling har potential i alla branscher och kan därmed bidra till ökat företagande, exportmöjligheter och sysselsättning såväl på landsbygden som i Visby. Härmed är
det viktigt att främja utvecklingen av små och medelstora företag som vill utveckla ett mer
hållbart företagande.
1.3.4 Företagsklimatet på Gotland

Av de 221 företag som besvarade Svenskt Näringslivs enkät 2015 var det enbart 16 procent
som ansåg att företagsklimatet på Gotland är bra. Andra förbättringsområden från enkäten
22
23

Business Sweden 2016. Internationella Gotland - Export och Import 2015.
Miljöprogram för Region Gotland RS 2013/536.
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är kommunens tillämpning av lagar och regler, samt politikernas inställning till företagande.
Tidigare studier av Gotlands utveckling har också tagit upp att det finns ett bristande samarbetsklimat på Gotland.
Hur företagsklimatet upplevs påverkas av fler faktorer än den faktiska kvaliteten på den
verksamhet Region Gotland bedriver inom sina olika myndighetsområden. Förtroendet för
politiken och regionledningen utgör en stor del i upplevelsen av företagsklimatet, men även
omvärldsfaktorer som Region Gotland inte har inflytande över påverkar. Icke desto mindre
råder det, med hänvisning till det sammantagna utfallet från mätningar av företagsklimatet
på Gotland, ett företagsklimat att inte vara nöjd med. Gotland bör sträva efter att erbjuda
ett så bra företagsklimat som möjligt, så att fler kvinnor och män kan starta företag med
såväl spets som bredd. Fler nystartade företag bidrar till ökad dynamik i ekonomin och ger
en mer diversifierad arbetsmarknad. Främjandeinsatser för nyföretagande ska göras parallellt med att redan befintliga företag ges förutsättningar att växa, eftersom merparten av nya
arbetstillfällen skapas i relativt nystartade företag som växer snabbt. Region Gotland behöver utvecklas till att bli en föredömlig värdregion för redan etablerade företag, och uppmuntra företagarna att träda fram som förebilder och ambassadörer i det arbete de bedriver
för hållbar tillväxt och stärkt gotländsk attraktionskraft.
1.3.5 Bostadsförsörjning, infrastruktur och kommunikationer

Bra bostäder och boendemiljöer utgör förutsättningar för en hållbar tillväxt och välfärd.
Boendefrågan är en viktig faktor när det gäller att attrahera människor att bosätta sig eller
stanna kvar i regionen. Det är även en grund för näringslivets och universitets konkurrenskraft. Vid rekrytering av arbetskraft och studenter är tillgången till bostäder och attraktiva
boendemiljöer ofta en avgörande faktor för att kunna attrahera rätt kompetens. Bostadsförsörjning utgör härmed en viktig del i det lokala och regionala strategiska arbetet där tillväxt- och välfärdsperspektiven måste kombineras.
Ökat antal innevånare och nya bostadsområden liksom näringslivsutveckling ställer krav på
ett fungerande kommunikationssystem (trafiken och infrastrukturen). Det är avgörande för
många människors tillgänglighet till arbete, studier, service och fritid liksom för en stor del
av näringslivets tillgänglighet till marknader och produktionsområden. Transporter och
resor är inom nästan alla samhällsområden och utveckling av nya verksamheter basen för
att kunna driva verksamheter, produktion och handel. Strukturförändringar påverkar transportbehoven och trafiksystemen måste kunna anpassas till samhällsutmaningar och nya
behov, såsom till en omställning mot minskad klimatpåverkan från resor och transporter.
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Vid sidan av ett hållbart kommunikationssystem på ön, kräver en hållbar tillväxt och utveckling god tillgänglighet till fastlandet. Gotland har som ö förutsättningar som skiljer sig
avsevärt från andra svenska regioners. Ö-läget gör tillgängligheten till omvärlden via färjeoch flygförbindelserna till en nyckelfråga. Gotlands läge kräver särskilda åtgärder för att
neutralisera den transport- och konkurrensmässiga lägesnackdelen och upprätthålla konkurrenskraft.
I takt med ökad globalisering och behovet av internationalisering är näringslivet beroende
av teknisk infrastruktur som kan möjliggör kommunikation på olika sätt. Näringslivet är i
ökad utsträckning beroende av digitalisering, i allt från att nå nya marknader, effektivisera
produktion eller utveckla nya produkter och tjänster. Att utveckla och använda digitala
lösningar är ett sätt att stärka gotlands attraktionskraft för företagare liksom för att stötta
det gotländska näringslivets konkurrenskraft. Att upprätthålla det gotländska bredbandsnä-
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tet, som har en väl utbyggd infrastruktur för fiber, med redundans, robusthet och en stabil
ägar- och förvaltningsstruktur är därmed centralt.

2. Roller och ansvar i genomförandet av tillväxtprogrammet
Dagens samhällsutmaningar kännetecknas av ett starkt behov av samordning mellan nivåer
i samhället och över myndighets- och sektorsgränser. Ingen enskild aktör – offentlig eller
privat – har makt, legitimitet eller kompetens att lösa problem på egen hand. Utmaningar
kräver kollektiva koordinerade processer, effektiv samhandling mellan politik, offentlig
sektor, näringsliv, forskning och civilsamhälle. Därför behövs ett tillväxtprogram. Tillväxtprogrammet pekar ut riktningen och utgör ett gemensamt strategiskt dokument för det
gotländska arbetet med näringslivets förutsättningar. Det ska inte betraktas som enbart ett
dokument, utan som grunden för ett arbetssätt som bidrar till handling för att nå uppsatta
mål.
Den strategiska delen av programmet utgörs av detta dokument som presenterar tillväxtarbetets inriktning. Programmets genomförandedel (handlingsplan) baseras på denna strategiska del och kommer att uppdateras löpande. Denna arbetsgång ska underlätta ett mer
systemorienterat tillväxt- och utvecklingsarbete på Gotland där programmet ska stå för
strategisk höjd och utgöra grund för samsyn om långsiktiga behov; regionala prioriteringar,
utvecklings- och styrkeområden – samtidigt som det ger utrymme för mer kortsiktiga, situationsanpassade insatser.
2.1 Region Gotland

Tillväxtarbetet ska ledas, koordineras och följas upp. Region Gotland har som regionalt
utvecklingsansvarig aktör på Gotland det lagstiftade ansvaret att fastställa tillväxtprogrammet, koordinera insatser för programmets genomförande, besluta om användningen av
offentliga anslag i linje med programmet samt följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa
resultaten av det regionala tillväxtarbetet24.
Med det regionala utvecklingsansvaret följer inte bara det lagstiftade ansvaret, utan även ett
ansvar att i form av processledare konkretisera tillväxtarbetets villkor och verktyg, kommunicera frågorna liksom regionala och lokala aktörers roller i utvecklingsarbetet. Det handlar
vidare om att effektivt bidra till flernivåsamverkan och förvaltningsövergripande samverkan, både inom och utanför organisationen. De verktyg regionen har till förfogande kan
sammanfattas i nätverk, kunskap och finansiering.
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2.2 Tillväxtverket i samarbete med Region Gotland

Under perioden 2016-2019, det vill säga sammanfallande med programperioden för Gotlands tillväxtprogram, har regeringen uppdragit åt Tillväxtverket att genomföra insatser för
en hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling i Gotlands län 25. Uppdraget baseras på
behov av omvandling och förnyelse efter ett nationellt beslut att skydda områden av riksintresse för naturvård på norra Gotland, vilket innebär en begränsning i möjligheterna att
fortsätta bryta kalk inom området. Region Gotland har tackat ja till regeringens erbjudande
att genomföra uppdraget i samarbete med Tillväxtverket. Uppdraget sammanfaller väl med,
och överlappar delvis Tillväxtprogrammets prioriterade utvecklingsområden och styrkeområden (se figur 1 nedan för en överblick).

24
Se SFS 2010:630. Regeringen ger även de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna särskilda uppdrag. De regionala kompetensplattformarna är ett sådant, ett annat är bredbandskoordinator. I vissa regioner är den regionalt utvecklingsansvariga aktören även regional
kollektivtrafikmyndighet och/eller kulturansvarig – detta gäller för Gotland.
25
Regeringsbeslut N/2016/04642/RTS.
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2.3 Övriga statliga myndigheter

Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet ska grundas på regionala
prioriteringar liksom på samverkan med Region Gotland. Myndigheterna ska, inom sina
verksamhetsområden, verka för att målet för den regionala tillväxtpolitiken uppnås. Länsstyrelsen har en central roll i detta genom sitt övergripande ansvar att främja länets utveckling inom alla sina verksamhetsområden. Den representerar ett statligt helhetsperspektiv
med en sektorsövergripande kompetens, och ansvarar för ett stort antal olika verksamhetsområden med betydelse för hållbar regional tillväxt och utveckling 26.
2.4 Genomförare av det regionala tillväxtarbetet

Tillväxtarbetet genomförs inte av offentliga aktörer som Region Gotland. Det utförs av
utvecklingsaktörer såsom lokalt näringsliv och dess organisationer, akademin och andra
utbildningsaktörer, civilsamhället och föreningar. Region Gotlands roll är att stötta dessa
aktörers förutsättningar och arbete i enlighet med regionala mål och prioriteringar, genom
de verktyg regionen har till sitt förfogande; kunskap, nätverk och samordning samt finansiering.
2.5 Programorganisation

Tillväxtprogrammet förvaltas av Region Gotland genom en programledning med ansvar att
planera, leda, koordinera, besluta och följa upp tillväxtarbetet. Samarbete med Tillväxtverket i genomförandet av det nationella uppdraget Hållbara Gotland sker även det genom
programledningen.
Avsikten är att realisera Tillväxtprogrammet och det nationella uppdraget Hållbara Gotland
genom att stärka innovationssystemen kring gotländska styrkeområden, samt genom ta
tillvara synergier mellan de två programmen inom utvecklingsområden. Figur 1 nedan illustrerar relationerna mellan programmen. Till respektive utvecklings- och styrkeområde
kommer ett tillväxtråd samt arbetsgrupper att knytas. På detta sätt involveras konstellationer av aktörer som genom sin kunskap blir aktiva i genomförandet av tillväxtarbetet genom
exempelvis utvecklingar av insatser, förankring liksom genomförandet av insatser (figur 2
nedan). Representanter från Region Gotland kommer att inta ledande positioner för arbetsgrupper med ansvar att koordinera insatser mellan områden, bereda, överbrygga eventuella gap samt ta tillvara synergieffekter mellan Region Gotlands tillväxtprogram och det
nationella näringslivsprogrammet.
Viljan och ambitionen är bland annat att olika aktörer, från lokal till nationell nivå, över tid
ska stärka den gotländska innovationskraften genom att ta olika roller och ansvar i utvecklings- och styrkeområden beroende på prioritering och behov av insats.
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Figuren 1 nedan illustrerar även hur Tillväxtprogrammet utgör en länk mellan europeisk
och lokal nivå. Olika strategier bildar en kedja mellan lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ska lägga grunden för att lokala förutsättningar tas tillvara i det regionala tillväxtarbetet och bidrar till den samlade nationella utvecklingen.

26

Jfr SFS nr: 2007:713. Förordning om regionalt tillväxtarbete.
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Figur 1. Tillväxtprogrammet i tillväxtpolitikens ramverk samt i relation till Tillväxtverkets uppdrag näringslivsprogrammet
Hållbara Gotland. Heldragen linje visar på en direkt koppling mellan program/plan/projekt/finansiering. Streckad linje visar
på en indirekt koppling. Det strategiska ramverket betonar också betydelsen av att den regionala tillväxtpolitiken hanterar
globala samhällsutmaningar som demografi och hälsa, miljö och klimat samt en ökad konkurrens om naturresurser. I huvud
sak genom att använda samhällsutmaningar som drivkraft i innovationsarbetet. Nya produkter, tjänster och lösningar på behov
som kan härledas till en global samhällsutmaning möter en stor och växande efterfrågan. Att bygga upp kompetens inom ett
styrkeområde med en koppling till en samhällsutmaning kan därför bidra till regional tillväxt och sysselsättning
2.6 Handlingsplan
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Genomförandet av det regionala tillväxtarbetet kommer under hösten 2016 att fortlöpa
genom utarbetande av en handlingsplan som kompletterar denna del av tillväxtprogrammet. Det kommer att göras för respektive styrke- och utvecklingsområde inom ramen för
ett tillväxtråd samt arbetsgrupper. Där kommer det att preciseras hur arbetet inom respektive styrke- och utvecklingsområde ska organiseras, likaså kommer nyckelaktörer att identifieras. Inom ramen för arbetet med handlingsplanen kommer mål för respektive utvecklings- och styrkeområde (se nedan under respektive utvecklings och styrkeområde) att preciseras ytterligare, insatser och projektförslag ska utarbetas och prioriteras. En av de metoder som kommer att tillämpas i detta arbete är förstudier, vilket är en synkronisering med
Tillväxtverkets program näringslivspaketet Hållbara Gotland. Dessa kommer att tas fram i
samverkan mellan Region Gotland, Gotland Grönt Centrum AB, Science Park Gotland,
Almi Gotland AB, Länsstyrelsen i Gotlands län samt Tillväxtverket.
2.7 Hållbarhetsdimensionerna och hållbar tillväxt

Tillväxtprogrammet utgår definitionen av en hållbar tillväxt som slår fast att tillväxten är
hållbar när vi kan tillfredsställa våra behov idag – ekonomiskt, miljömässigt och socialt –
samtidigt som vi ger förutsättningar för kommande generationer att tillgodose sina behov
(jämför figur 2 nedan).
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Tillväxtarbetets insatser ska vägledas av mål och strategier med bäring på miljömässig och
social hållbarhet i Region Gotlands styrdokument. Det innebär att handlingsplaner och
projektförslag ska visa på hur insatser konkret bedöms påverka de olika hållbarhetsdimensionerna, vidare på hur detta ska följas upp för att möjliggöra lärande.
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Figur 2. Figuren illustrerar att aktiviteter inom ramen för tillväxtprogrammet, vilka har fokus på ekonomisk utveckling, måste ta hänsyn till vilken påverkan aktiviteterna har på exempelvis jämställdhet och
integrering eller på miljömässiga värden.
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3. Tillväxtprogrammets ansats - Hållbar tillväxt för stärkt attraktions- och konkurrenskraft
Gotlands tillväxtprogram 2016-2020 prioriterar hållbar tillväxt för stärkt attraktions- och
konkurrenskraft. Det innebär att samhällsutmaningar ska mötas med förvaltningsövergripande samverkan liksom genom ökad dialog och samverkan mellan nivåer, offentlig och
privat sektor, civilsamhällets organisationer, samt akademin.
Vidare innebär det att ta tillvara synergier av att Region Gotland har både det primärkommunala och regionala utvecklingsansvaret. Inom ramen för tillväxtprogrammet har Region
Gotland valt att accentuera den lokala dimensionen av tillväxtarbetet genom ett samlande
och processtödjande mål som adresserar strävan att tilldelas utmärkelsen Årets Tillväxtkommun 27. Arena för Tillväxt 28 visar på att tillväxtkommunernas framgångar baseras på ett
tydligt och gränsöverskridande politiskt ledarskap, utveckling baserad på bärande lokala
tillgångar samt att tillväxtkommunerna utgått från att kommunens roll är vidare än det
kommunala kärnuppdraget. Kommunala resurser och mandat för utvecklingsinsatser inom
en sådan vidare roll kan dock vara begränsade, men det regionala utvecklingsansvaret är
just bredare än det kommunala. Samhällsutvecklingen har ökat den regionala dimensionens
betydelse i frågor som rör näringslivets förutsättningar, kompetensförsörjning/arbetsmarknad, infrastruktur, kommunikationer, teknikutveckling, miljö, energi, turism och kultur samt innovationssystemen kring dessa. Här har Region Gotland goda möjligheter att växla upp den lokala dimensionen av utvecklingsarbetet genom ett ökat fokus
på Gotlands styrkeområden.
Detta avsnitt belyser de lokala och regionala dimensionerna i arbetet för attraktionskraft.
3.1 Den regionala självstyrelsen och tillväxtpolitiken

Tillväxtprogrammet är ytterst ett resultat av utvecklingen av den regionala självstyrelsen i
Sverige. Under de senaste 20 åren har utvecklingen inneburit att ansvaret för den regionala
utvecklingen har överförts från staten (via länsstyrelserna) till direktvalda organ med beskattningsrätt. På Gotland har regionfrågan hanterats genom att dåvarande Gotlands
kommun tog över det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen i Gotlands län1997.
Sedan 2011 omfattas Region Gotland av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 29,
och därmed har organisationen både primär- och sekundärkommunalt ansvar i samma organisation och i densamma också det regionala utvecklingsansvaret.
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Utveckling av den regionala självstyrelsen har drivits av enighet kring att ett regionalt ledarskap har bättre förutsättningar att med demokratisk förankring och legitimitet, i samverkan
med lokala och regionala aktörer, driva det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet effektivt. Regional utveckling omfattar vidare frågor där motstående intressen behöver hanteras
och där gäller subsidiaritetsprincipen och att frågor bör avgöras av en politisk församling
och inte av en statlig myndighet.
Samhällsutvecklingen har även ökat den regionala nivåns betydelse. Frågor som rör näringslivsutveckling och dess förutsättningar, arbetsmarknad, utbildning, infrastruktur, kommunikationer, innovationer, teknikutveckling, miljö, energi, turism och kultur har fått en
27

För ytterligare information se http://www.arenafortillvaxt.se/om-priset/.
Johnson, G., 2016. Arena för Tillväxt; Tillväxtkommuner visar vägen.
SFS 2010:630: Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Regeringen ger även de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna särskilda uppdrag. De regionala kompetensplattformarna är ett sådant, ett annat är bredbandskoordinator. I vissa regioner är den regionalt
utvecklingsansvariga aktören även regional kollektivtrafikmyndighet och/eller kulturansvarig – detta gäller för Gotland.
28
29
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tydligare regional dimension och anses kunna drivas mer effektivt i en större geografi samt i
samverkan. Det sistnämnda är av särskild relevans för Gotland med avseende på geografin
och det faktum att det regionala utvecklingsansvaret och de kommunala uppdragen ligger i
samma organisation. Regionerna spelar dessutom en central roll i den euroepiska sammanhållningspolitiken. Medlemskapet innebär att regionala aktörer måste kunna söka inflytande
och hantera den europeiska dimensionen och internationalisering 30. Parallellt med detta har
den nationella regionalpolitiken övergått från en lokaliseringspolitik med nationella stödinsatser till en regional tillväxtpolitik. Regionala bedömningar baserade på lokala och regionala förutsättningar och kunskap ska generera handlingsutrymme för regional effektivitet och
bidra till en samlad nationell tillväxt31 genom flernivåsamverkan.
Vägledande för det lagstiftade ansvaret som följer en regionalt utvecklingsansvarig aktör är
den regionala tillväxtpolitiken samt dess mål Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt
lokal och regional konkurrenskraft 32. Politiken preciseras i den nationella strategin för hållbar
regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.
3.2 Attraktionskraft genom hållbar tillväxt

Attraktionskraft har etablerats som ett centralt begrepp för samhällsutveckling. En förutsättning för attraktionskraft, för att vara konkurrenskraftig, är arbetet för en hållbar tillväxt
och samhällsutveckling. Bakom kraven på en hållbar tillväxt ligger kunskapen om att stora,
globala miljö- och klimatproblem samt ekonomiska och sociala utmaningar skapar nya förutsättningar som måste hanteras om samhällen ska kunna fortsätta utvecklas. Parallellt med
detta förändrar omvärldsfaktorerna globalisering och digitalisering förutsättningarna för
världens ekonomier och företag samt för deras förmåga att konkurrera. På nationell nivå
summeras dessa utmaningar, vilka bedöms påverka det regionala tillväxtarbetet under lång
tid framöver, i:
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- demografisk utveckling,
- globalisering,
- klimat, miljö och energi, samt
- social sammanhållning 33.
Att vara konkurrenskraftig, attraktiv för företag, individer och besökare, handlar om samhällets (en regions, stads eller landsbygds) förmåga att genom ständig omvandling möta
dessa samhällsutmaningar och förhålla sig till nya förutsättningar. Omställning kan härmed
uttryckas i termer av hur samhällen mobiliserar och möter samhällsutmaningar med innovativa, resurseffektiva och miljövänliga varor, tjänster och system. Vidare i hur man möter
sociala utmaningar som ojämlikhet och utanförskap med nya eller alternativa lösningar,
entreprenörskap och strategier för kompetensförsörjning samt tillvaratagande av mänskliga
resurser. På nationell nivå har vid sidan av utmaningarna fyra prioriteringar identifierats
som ska underlätta arbetet med att möta utmaningarna samt ta tillvara de möjligheter som
finns i dessa. Prioriteringarna är:
30
31
32
33

innovation och företagande,
attraktiva miljöer och tillgänglighet,
kompetensförsörjning, samt
internationellt samarbete.

SKL 2016. Demokrati och regionstorlek. Tänkbara konsekvenser av en ny regiondelning ISBN-nummer:978-91-7585-320-8.
Jfr prop. 2001/02:04. En politik för tillväxt och livskraft i hela landet.
En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020.
En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020.
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Prioriteringarna ska vara vägledande i utarbetandet och genomförandet av regionala utvecklingsstrategier och andra strategier, program och insatser i det regionala tillväxtarbetet.
Prioriteringarna är tvärsektoriella, vilket innebär att alla politikområden där europeiska,
nationella, regionala och lokala insatser och finansiella resurser samordnas ska beakta dem.
Det innebär att prioriteringarna, inom ramen för respektive myndighets verksamhetsområden, ska ligga till grund för de statliga myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Som en integrerad del av det regionala tillväxtarbetet och till grund för arbetet med
insatser inom olika prioriteringar ska dessutom hållbarhetsdimensionerna finnas. Genom
att kombinera dessa perspektiv ökar sannolikheten för att en långsiktigt hållbar tillväxt kan
åstadkommas, och med den ökad attraktions- och konkurrenskraft.
3.2.1 Lokal dimension i arbetet för attraktionskraft – att utforma spelregler och planera strategiskt

Region Gotlands utgör med sina sektorsförvaltningar en central plattform för hållbar tillväxt och stärkt attraktionskraft. Facklitteraturen pekar på att den lokala dimensionen av
stärkt närings-, boende- eller besöksattraktivitet bör utgå från det kommunala mandatet,
det vill säga från insatser kommunerna själva kan besluta om eller påverka till skillnad från
strukturella faktorer. Sådana insatser kan grupperas i områdena:
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Service;
- etablering av kommunal och styrning av var offentlig/kommersiell service lokaliseras.
Kultur, attityder och förhållningssätt,
- dels den interna kommunförvaltningskulturen, dels den kultur som råder externt i
kommunen, bland medborgare och företagare.
Den fysiska miljön och planeringen av den;
- kommunen som möjliggörare, förhindrare eller initiativtagare 34.
För tillväxtprogrammets fokus, näringslivets förutsättningar samt nya och växande företag,
spelar alla tre områden roll. Service avser såväl Region Gotlands service till medborgarna
samt den service kommersiella aktörer står för. Det sistnämnda har Region Gotland inflytande över genom planmonopolet, genom vilket etableringar av var kommersiell service
etableras kan påverkas. Exempelvis kan en kommun stärka förutsättningarna för både
kommersiell och offentlig service genom att peka ut och prioritera särskilda serviceorter
där kommunal och tillgänglig kommersiell service kan samlokaliseras. En god bredbandsförbindelse samt det offentligas egen digitalisering är förstås här även avgörande för tillgången till service och attraktivitet för boende och företagande 35.
Attityder och förhållningssätt påverkar invånare, företag och besökare i ett samhälle och
kan skapa en mer eller mindre god kultur för utveckling och förnyelse. En kommun som
vill vara trovärdig i arbetet med att locka nya företag eller nya kommunmedlemmar bör ha
en positiv bild av kommunen bland de egna kommuninvånarna och företagen. Den kommunala organisationen kan i viss mån påverka företags och invånares attityder och inställning till den egna kommunen. Exempel på kommunal verksamhet som har stor betydelse
för näringslivet är upphandling samt hantering av olika typer av tillstånd som bygglov, serveringstillstånd och vissa miljötillstånd. Tillgången till mark och markupplåtelser är andra
exempel. Grunden för dessa verksamheter är förstås lagstiftningen, och att kommunen
lever upp till den. Men kvalitén i myndighetsutövningen, förvaltningarnas förhållningssätt
34
35

Se exempelvis Tillväxtanalys Rapport 2014:14 samt Tillväxtanalys Rapport 2013:01.
Ibid
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eller hur myndighetsutövningen hanteras, det kan gälla tillgänglighet, bemötande, kommunikation liksom kunskap om företagandets villkor, har stor betydelse för näringslivet. Vidare är kvalitet inom skola och barnomsorg också av relevans för näringslivet. Utöver kärnuppdraget har kommuner, enligt praxis, befogenhet att allmänt arbeta med främjandeinsatser för det lokala näringslivet. Det kan innefatta att stötta samverkan och nätverk mellan
olika aktörer, initiera olika typer av utvecklings- och tillväxtprojekt i samarbete med näringslivet och andra aktörer, bedriva viss rådgivningsverksamhet samt att lotsa företag att
hitta rätt kontakter. Många kommuner har också utvecklingsbolag i någon form 36.
Vidare är de olika förhållningssätten till den fysiska miljön och planeringen goda exempel
på olika roller kommuner kan välja att ta. En kommun som är ”initiativtagare” i relation till
den fysiska miljön är proaktiv och ser planeringen som verktyg för att sammanföra parter i
förhandlingsprocesser. Omvärldsbevakning, samsyn och handlingsberedskap för åtgärder
som påtagligt kan påverka utvecklingen inom de områden som planeringsprocessen definierat, ses som framgångsfaktorer i planeringen.
”Möjliggöraren” är snarare förhandlare än proaktiv. Möjliggöraren förbereder för ökad
attraktivitet, exempelvis ökad tillgänglighet, utifrån uttalade krav från olika aktörer och relateras i stor utsträckning till omvandling av befintliga miljöer. Det kräver kvalificerad samverkan med privata och offentliga aktörer för samsyn om mål och inriktning samt i hög
grad om finansiering. Möjliggörandet är alltså mer relaterat till förhandling mer än reglering.
Rollen som ”förhindrare” relaterar mer till reglering än förhandling och tar utgångspunkt i
lagstödda avvägningar som förhindrar insatser som riskerar människors hälsa och säkerhet,
samt värnar stora natur- och kulturvärden. Detta är att betrakta som en naturlig roll som
bottnar i planeringen som verktyg för avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen.
Den värnar framtida handlingsfrihet exempelvis genom att säkra lägesegenskaper (för olika
former av infrastruktur), olika naturresurser (för bevarande och nyttjande).
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Med utgångspunkt i ovanstående resonemang, i att planeringen är ett verktyg både för intresseavvägning genom myndighetsutövning samt för utveckling genom politisk handling,
argumenteras det för att den kommunala översiktsplanen är under utveckling. Det handlar
om en utveckling från ett ganska internt dokument mot att bli ett verktyg som både möjliggör och stimulerar utveckling samtidigt som den styr samhällsutvecklingen mot en hållbar
utveckling och tillväxt37.
I regioner i vilka flera kommuner ingår märks denna ambition genom att den kommunala
planeringen av mark- och vattenområden synkroniseras med den strategiska utvecklingsplaneringen. Syftet är en ökad samverkan mellan den kommunala och regionala nivån i
viktiga utvecklingsfrågor liksom att tydliggöra sambandet mellan fysisk planering, attraktionskraft och hållbar tillväxt. I kommuner med utvecklingsbehov såsom bostadsbyggande,
besöksnäring och industriell verksamhet ses detta som centralt. Extra viktigt är det i kommuner där avvägningar mellan motstående markanvändarintressen och värden är ständigt
återkommande 38. Behovet av ett utvecklat samspel mellan det privata och det offentliga i en
sådan utveckling ställer höga kompetens- och resurskrav, inte minst inom fysisk planering.
Det kräver dessutom en medveten hantering av demokratiska värden såsom öppenhet,
legitimitet och ansvarsutkrävande.

36

Ibid
Tillväxtanalys Rapport 2013:01.
38
Tillväxtanalys Rapport 2011:01. Utvecklingskraft i kommuner och regioner –Tillväxtarbete i flernivåstyrningens tidevarv. Förordningen
samt PBL.
37
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3.2.2 Regional dimension i arbetet för attraktionskraft – att utveckla styrkeområden och
innovationssystem

Inom den regionala dimensionen av arbetet för stärkt attraktionskraft och hållbar tillväxt är
utveckling av regionens styrkor en viktig del. Fokus på utveckling av kunskap och innovation inom regionala styrkeområden, samt stärkta samarbeten inom och mellan geografiska
nivåer, antas stärka regional konkurrensförmåga 39. Utgångspunkten är dagens syn på utveckling, inte minst på näringslivsutveckling, där långsiktig ekonomisk överlevnads- och
utvecklingsförmåga anses bero på innovationsförmåga. Det vill säga på förmågan att generera ny kunskap (ständigt lärande) och omsätta kunskapen i successivt bättre produkter och
tjänster samt i effektivare processer.
Till grund för denna syn på utveckling ligger kunskapen om kluster eller innovationsmiljöer. Den kunskap som finns till förfogande idag visar att företags innovations- och lärförmåga i stor utsträckning utvecklas i samspel med aktörer i deras omgivning. Kluster eller
innovationsmiljöer är begrepp som har fått förklara uppkomsten av konkurrenskraftiga
företagskoncentrationer inom olika områden. Kluster kan definieras som relaterade företag
och branscher, kopplade till varandra via olika typer av relationer eller värdekedjesystem
som gör dem konkurrenskraftiga. Relationerna brukar sammanfattas i:
-

Transaktionslänkar (mellan kund och leverantör)
Konkurrens (på samma avsättningsmarknad eller faktormarknad).
Spill-overs (kunskapsöverföring från ett företag till ett annat).
FoU-samarbete (gemensamma projekt).

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

Innovations- och lärandebegreppen har idag en bred betydelse och förknippas inte längre
enbart med spetsteknologi, forsknings- och utvecklingsinsatser utan är avgörande i alla
verksamheter. Alla branscher behöver vara innovativa i hanteringen av till synes triviala
aktiviteter såsom organisation, logistik, marknadsföring, försäljning och distribution eller
personalpolitik och kompetensutveckling 40. Innovationsbegreppet sträcker sig även utanför
företaget, idéer till innovationer kan födas överallt som lösningar på uttalade behov och
samhällsutmaningar. Begreppet kan beskrivas som nya eller bättre sätt att skapa värden för
samhälle, företag och individer. Värdet uppstår i nyttiggörandet och tillämpningen av en idé
och kan bestå av såväl ekonomiska, sociala eller miljömässiga värden 41.
Triple-helix eller regionala innovationssystem, är de termer som ofta används i föreskrivandet av offentliga insatser som kan stärka den typ av relationer och nätverk som kluster eller
innovationsmiljöer har 42. Begreppen avser helt enkelt mer eller mindre formaliserade nätverkssamarbeten och insatser som underlättar möten och kunskapsutbyte mellan olika aktörer för ett mer systematiskt utvecklingsarbete. I ett innovationssystem lyckas aktörer
inom forskning, näringsliv, offentlig verksamhet, föreningsliv och civilsamhälle interagera
för att utveckla, utbyta och använda kunskap och teknik. Målet är nya produkter, tjänster
och processer som bidrar till en hållbar tillväxt. Den regionalt utvecklingsansvariga aktörens roll i innovationssystemet kan betraktas som möjliggörare, koordinator eller processledare som minskar innovationsgapen och underlättar förmågan till lärande. En gemensam
strategi samt spelregler som uppmuntrar till samverkan och förnyelse är förutsättningar
som kan öka samverkan.
39

Nationella strategin samt se t.ex. EU:s S3 dokument.
ITPS 2002:008.
Sveriges nationella innovationsstrategi.
42
För översikter se exempelvis; ITPS A2002:008, Klusterdynamik och regional Näringslivsutveckling - begreppsdiskussion och forskningsöversikt. Samt Vinnova rapport VR 2002:3 Regionala Innovationssystem. En fördjupad kunskapsöversikt.
40
41
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Ett av de verktyg som idag förespråkas för att ta tillvara möjligheterna i ett brett innovationsbegrepp är smart specialisering. Begreppet tar sin utgångspunkt i innovationsbegreppet samt analys, identifiering och prioritering av styrkeområden. Styrkeområden kan kort
beskrivas som breda inriktningar eller branscher där en region är kommersiellt och/eller
akademiskt stark, samt där det finns verksamheter med innovations- och tillväxtpotential 43.
Styrkeområden kan ses som paraplyn under vilka näringsliv, akademi och civilsamhälle
samlas och där offentliga aktörer underlättar samarbete och en smart användning av offentliga resurser för innovation och hållbar tillväxt, vilket stärker regionens attraktionskraft.

4. Genomförande
Tillväxtprogrammet bygger vidare på erfarenheter av det lokala och regionala utvecklingsarbetet och där identifierade utvecklingsområden; Näringsliv och etablering; Besöka och mötas
samt Bo och leva. Dessa har bearbetats inom ramen för framtagandet av tillväxtprogrammet i
syfte att just växla upp den lokala dimensionen av utvecklingsarbetet genom att tydligare
knyta an till den regionala tillväxtpolitiken och dess dimension av utvecklingsarbetet (jfr
Arena för Tillväxt ovan). På detta sätt kan samhandling och flernivåsamverkan underlättas
då det tydliggörs att programmet utgör en länk till nationella strategier och mål 44. Bearbetningen underlättar även synkronisering med Tillväxtverkets uppdrag Hållbara Gotland.
Bearbetningen innebär att tillväxtprogrammet fokuserar på tre utvecklingsområden och två
styrkeområden. Insatsområden inom respektive utvecklings- och styrkeområde avser att
möta en eller flera av de gotländska samhällsutmaningarna som beskrivits i avsnitt ett ovan.
Utvecklingsområden är:
-

Näringsliv och etablering.
Bostadsförsörjning och infrastruktur.

Styrkeområdena är:
-
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-

Besöksnäringen.
Mat- och livsmedelsnäringarna.

Figur 3 nedan illustrerar hur tillväxtprogrammets utvecklings- och styrkeområden förhåller
sig till nationella prioriteringar. Regionalisering av dessa, där de inte fångas in inom ramen
för utvecklings- eller styrkeområde alternativt inom ramen för någon annan strategi, benämns fortsättningsvis basförutsättningar. Dessa kommer att målsättas inom ramen för
programmets handlingsplan. Basförutsättningar, insatser inom exempelvis service, internationalisering och digitalisering, kommer att skära horisontellt över utvecklings- och styrkeområden. Det betyder att insatser inom basförutsättningar kan beröra styrke- och utvecklingsområdena, likväl som att insatser inom styrke- och utvecklingsområden kan ske inom
ramen för basförutsättningar. Vidare ska utmaningar mötas även genom att social och miljömässig hållbarhet ska utgöra en integrerad del av det regionala tillväxtarbetet och ligga till
grund för alla insatser inom utvecklings- och styrkeområdena. Det är genom att kombinera
dessa perspektiv som arbetet för en långsiktigt hållbar tillväxt kan åstadkommas och med
det stärkt attraktionskraft.

43

IVA regional mobilisering; En nationell strategi för hållbar regional tillväxt 2015-2020 samt se t.ex. EU:s S3 dokument som verktyg.
Exempel; En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020; Smart industri - en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige; Den nationella innovationsstrategin.
44
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Figur 3. Tillväxtprogrammets systematik.

4.2 Målstyrt arbete

Tillväxtpolitiken är målstyrd vilket ska bidra till ett effektivt arbetssätt och därmed underlätta det regionala vardagsarbetet genom att tydliggöra både påverkan och resultat. Att arbeta processorienterat, och med en målstruktur avseende både styrke- och utvecklingsområden, ska underlätta resultatorientering liksom uppföljning, utvärdering och lärande inom
det regionala tillväxtarbetet.
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Måluppfyllelsen av tillväxtprogrammets övergripande mål 45 kan sägas utgöra effekten av en
lyckad utveckling av gotländska styrkeområden, samt ett framgångsrikt arbete med att möta
utmaningar inom gotländska utvecklingsområden (figur 4). Det är utmanande att sätta mål
för komplexa händelser, resultatet visar endast att något hänt, inte exakt varför det hänt.
Strukturella faktorer påverkar möjligheterna till hållbar tillväxt och stärkt attraktionskraft i
en region, geografiska förutsättningar liksom effekter av globalisering är omvärldsfaktorer
lokala politiker och aktörer inte kan påverka. Men om det finns en medvetenhet om vad
som kan påverkas lokalt och regionalt genom ett strategiskt utvecklingsarbete, har ett målinriktat arbete goda möjligheter att bidra till de övergripande målen.
För att underlätta ett målinriktat arbete bör fokus inledningsvis läggas på målbilden (mål i
figur 4 nedan) eller vad man vill uppnå genom sitt utvecklingsarbete, snarare än på vilka
projekt och aktiviteter som ska genomföras. Hur kommande projekt och aktiviteter bidrar
till att nå målbilden är vad som är relevant inom ramen för tillväxtprogrammet. Ett sådant
fokus underlättas av användandet av en förändringslogik. Det är en metod för att tydliggöra
och säkra utvecklingsarbetets inriktning genom att visa på hur utmaningar, aktiviteter och
mål samspelar. Avsikten är alltså att tydliggöra om och hur utvecklingsarbetet kommer att
leda till önskad samhällsförändring. Kort sagt handlar arbetssättet om att klargöra vad som
ska förändras och hur det ska gå till, vidare vilka resurser (finansiella och personella) som är
centrala och finns tillgängliga för utvecklingsarbetet. Det kan också uttryckas som en metod som visualiserar att tillväxtarbete handlar om investering i förändring inte i projekt.
45

Positiv befolkningsutvecklingen, positiv sysselsättningsutvecklingen samt positiv skattekraftsutvecklingen – liksom processmålet att
tilldelas utmärkelsen Årets tillväxtkommun.
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Projekt och kunskap utgör verktygen för att nå den önskade förändringen. Figur 4 nedan
illustrerar detta.

Figur 4. Illustration av förändringslogik och vikten av att fokusera på den förändring man vill åstadkomma.
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Arbetet med Tillväxtprogrammets strategiska del har resulterat i förslag till målbild, utmaningar, insatsområden samt mål för tillväxtprogrammets utvecklings och styrkeområden.
Detta presenteras i följande avsnitt.
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5. Utvecklingsområden
Insatser inom ramen för Tillväxtprogrammets utvecklingsområden avser att möta en eller
flera av de gotländska samhällsutmaningarna som beskrivits i avsnitt 1. Utvecklingsområdena syftar till att främja hållbar utveckling, differentierat näringsliv, varierat utbud av och
ett ökat antal arbetstillfällen. Vidare att främja företagsamheten med hjälp av ett, genom
proaktiva insatser, aktivt etableringsarbete liksom genom initiativ inom den fysiska samhällsplaneringen. Insatser avser även att stärka sambanden och synergier mellan utvecklingsområdena. Inom utvecklingsområdena ska kunskapsutveckling och innovation främjas
som bygger lärande liksom på att varje individs kompetens tas tillvara som ett led i en hållbar tillväxt.
5.1 Näringsliv och etablering

Utvecklingsområdet består av tre delområden; företagsklimat, företagsfrämjande samt
kompetensförsörjning. Respektive delområde presenteras i det följande och för respektive
delområde har målbild, utmaningar, insatsområden samt mål arbetats fram.
5.1.1 Företagsklimat

Gotland ska erbjuda en bra och inspirerande miljö för företag att verka i, för att en aktiv
företagsamt främjar en god samhällsutveckling och tillväxt. Företagsklimatet skall vara bra
för alla företag oavsett om de är nystartade eller etablerade, små eller stora, drivna av kvinnor eller män, gotlänningar, svenskar eller utrikes födda, företag inom traditionella eller
inom nya branscher och sektorer, etc. Alla bidrar de och är viktiga för Gotlands utveckling.
Till exempel bidrar nya företag till en ökande dynamik i näringslivet och ger en mer diversifierad arbetsmarknad medan de redan etablerade företagen som kan och vill växa oftast har
störst förutsättningar att bidra till en ökning av ökning av bruttoregionalprodukten. De små
företagen står för uthållighet och företag utifrån står för nya influenser.
Grunden för ökad företagsamhet läggs genom ett tillväxtfrämjande företagsklimat läggs i
ett bra samspel mellan företag inom näringslivet, mellan företag och myndigheter, mellan
myndigheter och mellan politiker och tjänstemän. Av särskild vikt är att myndigheters hantering av företagens ärenden kännetecknas hög tillgänglighet, rättssäkra och väl motiverade
beslut, gott bemötande samt i möjligaste mån digitaliserade och effektiva processer.
Region Gotlands arbete med företagsklimatet har pågått under flera år. Mellan 2012-2014 i
huvudsak inom projektet Förenkla helt enkelt med direkt koppling till Sveriges kommuner
och landstings (SKL) servicemätning Insikt. Den handlingsplan som projektet följt beslutades i regionstyrelsen (RS) i januari 2013 och tillämpar en vedertagen modell som använts i
många kommuner. Projektet avslutades i dess dåvarande form i december 2014, och lämnades därefter vidare att ingå i ordinarie verksamhet på berörda förvaltningar med näringslivskontakt. Den arbetsmetodik som användes inom projektet Förenkla helt enkelt skall under
programperioden åter etableras inom Region Gotland.
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5.1.1.2 Målbild

Ett tillåtande och uppmuntrande företagsklimat som bygger på samarbete, dialog, ömsesidig förståelse och förtroende mellan det offentliga och näringslivet, företag emellan samt
mellan branscher. Mellan de gotländska företagen råder en stimulerande mix av samarbete och
konkurrens. Gotland kännetecknas av en miljö med god förståelse för företagens villkor
bland de som arbetar med företag. Myndigheterna på Gotland ger en snabb, smidig och
rättssäker hantering av ärenden med god rådgivning och tydliga beslut. Samtliga medarbetare har ett gott bemötande och ett i grunden positivt förhållningssätt till företagande och ser
företagen som viktiga för Gotlands utveckling.
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5.1.1.3 Företagsklimat - utmaningar, insatsområden, mål

Utmaningar
God och effektiv myndighetshantering.

Insatsområden
Utveckling av arbetsmodell enligt Förenkla helt enkelt.

Mål
Myndigheterna på Gotland ger en snabb, smidig
och rättssäker hantering av ärenden med god rådgivning och tydliga beslut.
Region Gotland når ett kundnöjdhetsindex (NKI)
på 70 poäng i SKL:s insiktsmätning.

Gott samspel mellan myndigheter och
företag.

Samspelet mellan politiken, tjänstemän,
näringslivet och dess organisationer.

Utveckling av rutiner/metoder för effektiv tillgänglighet.
Attitydförändring och serviceutveckling baserad på företagsdialog.

Etablerade rutiner som definierar innebörden av
tillgänglighet och som definierar myndighetspersonens ansvar.

Utveckling av rutiner för effektiv intern samordning mellan funktioner/förvaltningar.

Attityder och service lever upp till förväntan satt i
samverkan med näringslivet.

Dialoger och riktade insatser för att öka den ömsesidiga förståelsen
och vässa samarbetet.

Välutvecklad företagslotsfunktion.
Gotland placerar sig på topp 100 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet 2020. ALT. Ange
fast siffra för poängen, typ 3,5 av 6.
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5.1.2 Företagsfrämjande

Arbetet med att främja näringslivsutveckling på Gotland innebär bland annat att stödja
branscher som vill samarbeta och organisera sig. Stödet kan variera i storlek och innehåll
beroende på vilken bransch eller sektor det handlar om. Viljan till samarbeten måste komma från näringslivet medan det offentliga kan stödja på olika sätt, som dialogpartner, kontaktförmedlare, med kunskap eller som finansiär. Samarbeten i utvecklad form kräver att
ingående parter delar problemformulering och målbild.
Att innovationer i företag och i övriga samhället är en viktig drivkraft för en hållbar tillväxt
och förnyelse i en region är ett känt faktum. Förmåga till innovation och förnyelse är helt
avgörande för att näringslivet ska upprätthålla sin konkurrenskraft och för att samhället ska
klara av större samhälleliga utmaningar. Förnyelsekraften genom nya produkter, processer
och affärskoncept behöver vara hög. Det är en förutsättning för att produktiviteten ska
öka. Därför behövs forsknings- och utvecklingsarbete, både inom och utom företagen, som
bidrar till näringslivets utveckling och förnyelse. Det gör det möjligt för nya verksamheter
att växa fram och är en nödvändig förutsättning för näringslivets utveckling och dynamik.
Miljö- och klimatutmaningarna med omställningsarbetet till ett mer hållbart energisystem
och behov av ett minskat nyttjande av grundvattentillgångar utgör grund för teknik-, produkt- och tjänsteutveckling samt i förlängningen ökad sysselsättning och företagande. På
samma sätt utgör globaliseringen en utmaning och en möjlighet. Gotland utgör en avgränsad marknad med en begränsad köpkraft. Globaliseringen möjliggör en ökning av gotländska företags internationaliseringsgrad. Företag som vill växa måste arbeta för att deras
varor och tjänster når marknader utanför Gotland, både nationellt som internationellt.
Det är viktigt att tidigt stimulera och inspirera till tankar kring entreprenörskap och företagande. Det bör börja redan i grundskolan och sedan fortsätta på gymnasienivå och högskolenivå. Att skapa en positiv bild av entreprenörskap i samhället bidrar till ett gott företagsklimat och hjälper till att bibehålla ett högt nyföretagande. Gotland är beroende av att det
finns människor som vågar, vill och kan vara företagsamma. För dessa, oavsett kön, etnicitet och religion, ska i möjligaste mån skapas förutsättningar att driva och utveckla sina företag så att en inkluderande tillväxt uppnås.
Ett verktyg för näringslivsutveckling är det offentliga systemet fört företagsfrämjande, som
erbjuder marknadskompletterande rådgivning och finansiering till potentiella nyföretagare
och till företagare som vill utveckla sina företag. Detta arbete sker ofta i samarbeten med
andra aktörer som Almi Företagspartner Gotland AB, Tillväxtverket med flera.
5.1.2.1 Målbild

Samarbetet inom det gotländska näringslivet är starkt, såväl det kommersiellt drivna som
samarbete rörande gemensamma intressen och utmaningar. Samarbeten mellan näringsliv
och offentlig sektor är även de utvecklade och lyfter gotländska företag till nya nivåer.
Gotland är ledande när det gäller idéutveckling, entreprenörskap och nyföretagande och tar
tillvara på alla de personliga resurser som finns i samhället. Ett vältrimmat företagsfrämjande system som möjliggör, inspirerar och lockar till innovation och förnyelse, vilket leder till
en stark tillväxtvilja i näringslivet.
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Region Gotland

Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020

Det gotländska näringslivet kännetecknas av att gotländska varor och tjänster har ett högt
förädlingsvärde och marknadsförs och säljs i ökande grad utanför Gotland.

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

Näringslivsutvecklingen är miljödriven och viljan att möta klimat, miljö och energiutmaningarna har lett till att nya innovationer inom teknik-, produkt- och tjänsteutveckling utvecklats. Vidare har befintliga resurser som vindkraft, biogas, etc. utvecklats och lett till
minskade koldioxidutsläpp på Gotland samtidigt som sötvattentillgången säkrats genom
innovativa lösningar.
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5.1.2.2 Företagsfrämjande - Utmaningar, insatsområden och mål.

Utmaningar

Gotland har sedan ett antal år tillbaka haft ett högt
nyföretagande jämfört med andra regioner. Tillväxtviljan i de små och medelstora företagen är däremot lägre
än snittet i riket. Utmaning är att bibehålla det höga
nyföretagandet och öka tillväxtviljan så att vitaliteten
och dynamiken i det gotländska näringslivet utvecklas.

Insatsområden

En fortsatt satsning på en välutvecklad marknadskompletterande företagsrådgivning, som anpassas utifrån de gotländska förutsättningarna, social hållbarhet
och nationella initiativ, ska ske under perioden. Särskild fokus skall riktas mot
kvinnor och utrikes födda.
En utökad satsning på företagsfinansiering ska genomföras med fokus på
marknads-, produkt- utveckling och affärsdriven samverkan. Insatsen är generell för alla företag men ska innehålla en särskild stimulans för investeringar i
tillverkande företag

Gotländska företag har en låg internationaliseringsgrad. Utmaningen under programperioden är att få fler
gotländska företag att exportera sina varor och tjänster
både nationellt och internationellt.

En samordnad satsning på nyindustrialisering, styrkeområdena besöksnäringen,
mat och livsmedel ska ske under perioden. Insatserna skall inriktas så att fler
gotländska produkter och tjänster når nya marknader och fler nationella och
internationella besökare kommer till Gotland.

Den gotländska innovationsmiljön behöver utvecklas
för näringslivet generellt. Det är en utmaning att stärka
det regionala innovationssystemet så att det blir en
naturlig mötesplats för samhandling kring regionala
utmaningar, där fler innovationsdrivna lösningar kan
skapas.

Innovationsmiljön för det gotländska näringslivet skall förbättras genom att
innovationssystemen med fokus på mötesplatser för samverkan med akademien stärks.

Affärsdriven samverkan mellan gotländska företag
behöver utvecklas för att stärka konkurrensförmågan
på andra marknader. Utmaningen är att öka insikten
om fördelarna med samverka, samt att stimulera till
ökad samverkan.

Satsningar på nya arenor där näringslivsdriven samverkan inom och mellan
branscher står i fokus, exempelvis för utveckling av kreativa och kulturella
näringar.
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Mål

Gotland bibehåller en etableringsfrekvens på över 10, det
vill säga antal nya företag per
1 000 invånare (16-64 år). De
nya företagarna ska vara jämt
fördelade mellan kvinnor och
män.
Tillväxtviljan hos företagen i
det gotländska näringslivet är i
paritet med rikets snitt 2020.
Värdet av den gotländska exporten ökar med 20 procent
mellan 2016 och 2020.
Gotland förbättrar placeringen
när det gäller länsranking för
innovationsindex.

Ökad klustersamverkan har lett
till ett vitalare och mer dynamiskt näringsliv.

5.1.3 Kompetensförsörjning

Den offentliga sektorn och näringslivet är beroende av att ha tillgång till rätt kompetens,
vilket kräver att regionens arbetsmarknad är öppen, jämställd, jämlik och tillgänglig samt att
regionen har ett väl fungerande utbildningssystem som matchar arbetsmarknadens behov,
tillgång på bostäder samt bra kommunikationer. En utmaning är småskaligheten i det regionala näringslivet där rekryteringsvolymerna är små och avvägningar behöver göras gällande utbildningsutbud i förhållande till utbildningskostnader, intresset för utbildningen och
arbetsmarknadens kompetensbehov. I vissa fall finns inte möjligheten att tillhandahålla en
utbildning på Gotland och istället rekryteras kompetensen från fastlandet.
Begreppet kompetensförsörjning kan ses som ett samspel där fyra faktorer påverkar efterfrågan och tillgång på kompetens. Dessa är:
- Tillgång och utbud av arbetskraft.
-

Arbetskraftens krav och vad de efterfrågar.

-

Arbetsgivarnas krav och vad de efterfrågar.

-

Tillgång och utbud av utbildning.

De fyra faktorerna knyter ihop olika perspektiv på vad som skapar och utgör en fungerande matchning på arbetsmarknaden.
5.1.3.1 Målbild

Gotländska arbetsgivare kan rekrytera personal med rätt kompetens. Samarbete kring utbildnings- och kompetensfrågor sker i ett väl fungerande system i syfte att analysera och
matcha utbud och efterfrågan av kompetens och arbetskraft. Utbildningar på olika nivåer
som efterfrågas av arbetsgivare erbjuds, i lämpliga fall, genom flexibla former av gotländska
utbildningsaktörer eller i samverkan med utbildningsaktörer på fastlandet. Arbetsmarknaden är rörlig där individer, både redan bosatta och inflyttade, ser möjliga karriärvägar på
Gotland under sitt hela arbetsliv. Det finns attraktiva arbetsgivare som hittar kompetens
som bidrar till verksamhetens utveckling. Personer i arbetsför ålder som väljer att flytta till
Gotland får ett relevant arbete. Universitetet är en naturlig tillväxtmotor, och en väl etablerad samverkanspartner för den gotländska arbetsmarknaden. Uppsala universitet och Region Gotland har ett väl utvecklat och nära samarbete. Under perioden har antalet inskrivna
studenter vid Uppsala universitet Campus Gotland ökat. Kännedomen om universitetets
existens på Gotland är hög bland gotlänningar. Attityd och inställning till eftergymnasialoch högre utbildning är positiv, liksom bilden av och möjligheten till ett livslångt lärande.
Utbildningsnivån på Gotland är höjd.
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5.1.3.2 Kompetensförsörjning - Utmaningar, insatsområden och mål.
Utmaningar

Insatsområden

Antalet personer som efterfrågas inom olika
branscher är få till antalet och behovet kan inte
mötas av fasta utbildningar där ett stort antal
personer examineras inom ett område årligen.
Småskaligheten gör att arbetsgivare saknar
resurser för att arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning.

Arbete för flexibla utbildningslösningar utifrån arbetsgivares kompetensbehov.

Studie- och yrkesvägledningsarbetet och samspelet mellan skola och arbetsliv behöver stärkas.

Förutsättningar för mer välgrundade utbildnings- och yrkesval genom
stärkt studie- och yrkesvägledning i grund- och gymnasieskola, till
nyanlända samt medborgare som vill vidareutbilda sig i vuxen ålder.

Utbildningsnivån behöver höjas.

Samsyn och samordning i form av gemensam målbild och prioriterade
insatser av berörda aktörer, såsom grund- och gymnasieskola och
universitet, för arbete mot en högre utbildningsnivå.

90 procent av de som studerar på Campus
Gotland flyttar från ön efter genomförda studier.

Insatser som möter utmaningarna för små/medelstora företag gällande strategisk kompetensförsörjning exempelvis genom främjande av
nätverk eller andra identifierade insatsbehov.

Etablering av ett nära och fördjupat samarbete mellan Uppsala universitet och Region Gotland.

Arbetsgivare uppger att de inte hittar den kompetens som efterfrågas.

Arbetsgivare uppfattar att det är svårt att rekrytera kompetens från fastlandet.

-

Fortsatt utvecklingsarbete inom den regionala kompetensplattformen för bättre matchning på arbetsmarknaden.
Undersöka möjligheterna att starta Teknikcollege på Gotland

En mer utvecklad struktur eller arbetssätt för att i större omfattning
stötta personer som vill flytta till Gotland, samt medflyttande, att få
ett för individen relevant arbete och etablera sig på Gotland.
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Mål
-

Minst tio utbildningsinsatser på eftergymnasial eller högskolenivå
ska ha påbörjats i kommunal regi eller i samarbete med utbildningsanordnare på fastlandet utifrån tydliga kompetensbehov från
lokala arbetsgivare.

-

Stärkta strukturer för kompetensförsörjning kopplat till
små/medelstora företag.

-

Minst ett utvecklingsprojekt har genomförts för att utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning på Gotland.

-

Minst två utvecklingsprojekt ska ha påbörjats för att höja utbildningsnivån på Gotland.

-

Ett utvecklingsprojekt har genomförts i syfte att etablera ett nära
samarbete mellan universitetet och Region Gotland.

-

Fler studenter som studerat vid Uppsala universitet Campus Gotland väljer att bo kvar på Gotland efter avslutade studier.

-

Det pågående utvecklingsprojektet med den regionala kompetensplattformen har resulterat i stärkt samarbete kring utbildnings- och
kompetensfrågor och sker i ett väl fungerande system i syfte att
analysera och matcha utbud och efterfrågan av kompetens och arbetskraft.

-

En utredning ska ha genomförts som grund för ett ställningstagande om införande av Teknikcollege eller ej på Gotland.
Ett utvecklingsprojekt ska ha genomförts för att stärka strukturer
kring insatser för att underlätta för inflyttande och medflyttande
att få ett relevant arbete och etablera sig på Gotland.

-

5.1.4 Bostadsförsörjning

Som nämns under avsnitt 3.2.1 utgör region Gotland en central plattform för hållbar
tillväxt genom planeringen av den fysiska miljön, där kommunen kan anta olika roller och
förhållningssätt. Generellt förespråkas ett ökat samspel mellan den fysiska samhällsplaneringen och näringslivsutveckling eftersom det kan förbättra företags och medborgares förutsättningar och därmed Gotlands attraktionskraft. För att Gotland ska få en bostadsmarknad som främjar tillväxt och en god inkluderande livsmiljö krävs framför allt ett planerat
bostadsbyggande som svarar mot såväl hushållens sammansättning och det regionala behovet som de marknadsmässiga förutsättningarna. Detta inkluderar även ett stärkt samband
mellan bebyggelseutveckling och utbyggnad av kollektivtrafiken.
Det råder idag en balans på den gotländska bostadsmarknaden som helhet medan det råder
en brist på bostäder i Visby. En ökad efterfrågan på bostäder förväntas under de närmaste
åren. Orsakerna till detta är flera. Det handlar dels om generella trender som urbanisering,
med en inflyttning till Visby från övriga delar av Gotland, liksom om att människor bor allt
glesare samt om ett ökat mottagande av nyanlända. Det handlar även om aktiviteter specifika för Gotland såsom det faktum att Försvaret och Polisen etablerar verksamheter på
Gotland och att Uppsala Universitet Campus Gotland ökar antalet platser för helårsstudenter med cirka 400 de närmaste åren.
5.1.4.1 Målbild

Bostadsproduktion på Gotland sker enligt beslutat exploateringsplan med byggnation av
minst 300 bostäder i flerfamiljslägenheter och småhus per år fram till 2020.
Kötiden för att få en hyresrätt kortas.
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5.1.4.2 Bostadsförsörjning - Utmaningar, insatsområden och mål.

Utmaning
Förbättrad dialog och samverkan med boende i planering för bostadsförsörjning.

Insatsområde
Strukturell samverkan och
utveckling.

Mål
Etablerad och systematisk samverkan mellan offentliga och privata aktörer exempelvis
genom ett boenderåd.

Förbättrad dialog och samverkan med bostadsmarknadens aktörer 46.

Strukturell samverkan och
utveckling.

Etablerad och systematisk samverkan mellan offentliga och privata aktörer exempelvis
genom ett exploateringsforum.

Genomföra och utvärdera
beslutad exploateringsprocess.

Metod- och kunskapsutveckling för effektivare implementering av beslutade
processer.
Metod och kunskapsutveckling kring samverkansprocesser som stödjer tidig dialog.

Berörda aktörer samverkar och arbetar i enlighet med beslutad exploateringsprocess.

Etablera tidigare dialog och
samverkan i markanvisningsprocessen.

46

Etablering av metodisk och strukturerad byggherredialog som medför att berörda aktörer
upplever att de fått komma till tals genom ett ömsesidigt givande och tagande.

Byggherrar, finansiärer, fasighetsförvaltare, fastighetsmäklare, bostadsköpare och andra privata intressenter.
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5.1.5 Infrastruktur

Tillväxt, näringslivsutveckling och ett ökat antal innevånare och nya bostadsområden ställer
krav på fungerande infrastruktur och kommunikationssystem. Möjligheterna till säkra och
snabba resor och transporter till arbete och service på ön, är en förutsättning för människor och företagande. Vid sidan av infrastruktur och kommunikationer på ön, utgör det
gotländska ö-läget i sig en utmaning. En hållbar tillväxt och utveckling kräver god tillgänglighet till fastlandet. God tillgänglighet avseende res- och transporttid, avseende pris, turtäthet, ankomst och avgångstider samt avseende kapacitet. Tillgänglighet avseende dessa
faktorer är en nödvändighet för Gotlands konkurrenskraft och samhällsutveckling. Utöver
detta kan Gotland även integreras mer i de nationella och internationella trafiksystemen, för
såväl gods- som persontrafik, vilket också är en del i att säkra snabba resor och transporter
till arbete och service liksom för exporterande företag. Att upprätthålla det gotländska
bredbandsnätet, som har en väl utbyggd infrastruktur för fiber, med redundans, robusthet
och en stabil ägar- och förvaltningsstruktur är vidare viktigt för internationalisering och
utveckling.
För att utveckling av besöksnäring liksom mat- och livsmedelsnäringarna samt tillvaratagande av effekterna av kryssningskajen ska fungera krävs ett nära samarbete kring transporter, infrastruktur och service. Näringslivets utveckling av produkter som ska möta ett ökat
antal kryssningsbesökare från maj 2018 är beroende av en väl fungerande infrastruktur i
samband med anlöp och till Gotland i övrigt. För detta krävs insatser i samverkan mellan
Region Gotland, hamnen och näringslivet.

5.1.5.1 Målbild

Gotland har en transportstruktur som stärker gotländsk konkurrenskraft genom en mycket
god tillgänglighet till fastlandet avseende res- och transporttid, pris, turtäthet, ankomst och
avgångstider samt kapacitet. Gotlands kommunikationssystem är välintegrerat i de nationella och internationella trafiksystemen, för såväl gods- som persontrafiken. På Gotland är
resor och transporter till exempelvis arbete och service säkra och snabba genom utveckling
av ett hållbart transportsystem där klimatpåverkan från resor och transporter är ständigt
minskande. Digitala lösningar som bidrar till tillväxt och ökad attraktionskraft för näringslivet och Gotland är under löpande utveckling och tillämpning, i enlighet med Regional Digital Agenda för Gotland.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

5.1.5.2 Infrastruktur - Utmaningar, insatsområden och mål.
Utmaningar
Ökande passagerarströmmar till Visby hamn kräver översyn av logistik i hamnområdet och synkronisering med övrig infrastruktur.
Terminalens avgångshall är inte tillräcklig för det antal resenärer som nu finns.
Klintehamns hamn byggs om för ökad godstrafik. Större trafikmängder kan kräva
anpassningar vid kajområden och tillfarter.

Insatsområden
Samverkansprojekt inom ramen för logistikutveckling.

Mål
Hamnarna ska vara anpassade efter sina verksamhetsområden. Klintehamn för godstrafik och Visby
för färjetrafiken – passagerare och gods, kryssningstrafik och fritidsbåtar

Visby Flygplats
- Tillgängligheten för icke bilburna resenärer, och korsningsproblematiken.
- Terminalbyggnaden är inte byggd för att klara dagens och framtida passagerarantal.

- Cykelinfrastruktur: gc-vägar och parkering vid flygplatsen.
- Kollektivtrafik till flygplatsen året runt. Försök med olika
lösningar.
Bygga om och trafiksäkerhetsanpassa korsningen
väg 149 och flygplatsinfarten.
Åtgärder för att effektivisera flöden i terminalbyggnaden.
Gemensamt projekt, FysGot, pågår mellan Region Gotland
och Visby Airport. Förstudie finns framtagen.
En revidering av det regionala trafikförsörjningsprogrammet
har påbörjats.

Ökad miljönytta, trafiksäkerhet och attraktivitet genom förbättrad trafiksituation, minskat bilresande,
säkrare vägar.

- Gå vidare med den förstudie som finns framtagen om att i
första hand förbättra förutsättningar för cyklande på Fårö,
Sudret och Östergarnslandet.
I den regionala infrastrukturplanen finns sträckan
Västergarn – Klintehamn med.
- Ta fram underlag för vilka sträckor som därefter kan vara
aktuella.

Ökat cyklande på Gotland, såväl besökare som pendlare. Miljö och hälsonytta.

En stor del av resandet på Gotland sker med bil. En av regionens målbilder är att
verka för ett långsiktigt hållbart kommunikationssystem – ekonomiskt, socialt och
ekologiskt, och att det genom kollektivtrafiken ska det vara möjligt att resa mellan
bostad, arbete, skola och fritidsaktiviteter.

Cykelvägar
- Cykelvägnätet över Gotland är relativt dåligt utbyggt, till nackdel för pendlare och
besökare.

egion Gotland

esöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

ostadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Enklare och snabbare resa och flygplatshantering.

Ökad tillgänglighet genom kollektivtrafiken för olika
grupper och från olika platser.
Ökat resande med kollektivtrafiken, vilket gynnar
miljö och trafiksäkerhet.

6. Styrkeområden
Besöksnäringen samt mat- och livsmedel är branscher med klustertendenser inom vilka
samverkan i viss utsträckning uppstått, dels där det finns potential för såväl koncentration
som diversifiering, dels där det finns större aktörer med kapacitet att avsätta resurser för
gemensamt utvecklingsarbete och lärande. Inom de båda styrkeområdena har akademin
redan ett intresse och potential att stärka innovationskraften i branscherna, samtidigt som
satsningar inom styrkeområdena kan bidra till utveckling av forskningsmiljöer regionalt.
Styrkeområdena berörs liksom övrigt näringsliv av insatser inom respektive utvecklingsområde. Utvecklingsarbetet med fokus på styrkeområdena handlar dock om att prioritera insatser med särskilt fokus på utveckling av dessa branschers innovationsmiljöer. Understödjande arbete bör följaktligen inriktas på att gotländska innovationsstödjande aktörer för
dessa branscher (näringsliv, näringslivsfrämjande aktörer, offentlig verksamhet, akademi/forskare, föreningsliv och civilsamhälle) bildar ett väl fungerande innovationssystem.
Det vill säga samarbete för utbyte, utveckling och tillämpning av kunskap, teknik och metoder med mål som att utveckla eller kommersialisera produkter, tjänster och processer
som bidrar till en hållbar tillväxt. Ökad samverkan kan även bidra till att säkra kompetensförsörjningen inom områdena, bland annat genom att länka samman utbildning och forskning med regionala strategier.
För styrkeområdena, precis som för utvecklingsområdena, har målbild, utmaningar, insatsområden respektive mål identifierats.
6.1 Besöksnäring

Det finns goda möjligheter till en fortsatt positiv utveckling av besöksnäringen på Gotland.
Sommarsäsongen men också nya reseanledningar i form av temaveckor, weekendresor,
stora möten och idrottsresande ökar intresset för att resa till Gotland året runt. Utmaningen ligger i att utveckla besöksnäringen på ett hållbart sätt för att ta tillvara alla möjligheter
och samtidigt ge företagen en möjlighet att utvecklas.
Gotlands möjligheter inom natur, kultur och historia är viktiga byggstenar för det kommande arbetet. Som ö har Gotland unika förutsättningar att attrahera besökare som söker
unika upplevelser och en vistelse nära vattnet.
Gotland har goda möjligheter att bli ett av Sveriges viktigaste internationella resmål. Visit
Sweden vänder sig i marknadsföring till ”den globale resenären” - de som är resvana, socialt medvetna och internetmogna människor. Genom kryssningskajen med start från 2018
ökar möjligheterna för internationella besökare att komma till Gotland.
6.1.1 Målbild

Ett välutvecklat samarbete mellan aktörer för helhetens bästa har lett till att Gotland är ett
av Sveriges ledande internationella resmål året runt. Med bemötande och service i världsklass är gästen i fokus, och denne erbjuds spännande aktiviteter, upplevelser och evenemang.
Gotland är en hållbar destination öppen för internationella influenser och utbyten. Destinationen kännetecknas av ett innovativt näringsliv som i samverkan med akademi och det
offentliga använder och utvecklar kunskap för ständig utveckling av sitt goda utbud. Basen
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ligger i naturen och kulturen. Ljuset och historien. Maten och kreativiteten. Utifrån naturliga förutsättningar, med lokala råvaror och produktionsresurser, erbjuds besökare från hela
världen ett brett smörgåsbord av upplevelser och servicetjänster.
Temaveckor, evenemang, idrott, konferenser och stora möten skapar reseanledningar för
utvalda grupper av resenärer. Genom samarbete skapas förutsättningar för att tillgodose
kundernas önskemål.

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

Genom bred kommunikation anpassad för marknadernas och målgruppernas behov når vi
ut med bilden av Gotland i Sverige och internationellt.
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6.1.2 Besöksnäringen – utmaningar, insatsområden och mål.

Utmaning:

Att hållbarhetsarbetet blir en naturlig del av all
utveckling och alla affärsmässiga beslut

Insatsområden:

-

Utbildningsinsatser för höjd kunskapsnivå
Metodutveckling för beslutsstöd
Etablering av olika forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte

-

Kompetensutveckling, exv affärsutveckling och ledarskap.
Stöd till företagen.
Strukturer för samverkan mellan besöksnäring med akademi, offentlig sektor och bransch.
Kunskapsöverföring.

Brist på fackkompetens i vissa yrken och utvecklingsinsatser för befintlig personal
Företagen ser inte sin roll i besökarens värdekedja.
Samverkan och samarbete saknas mellan olika kategorier av aktörer.
Boendekapaciteten – varken antalet bäddar eller
standard är tillräcklig sommartid

-

Kompetensförsörjning
Kompetensutvecklingsinsatser
Mötesplatser på fler nivåer
Benchmarking och utbildning

-

Analys av utbud och efterfrågan

-

Analys av investeringsvilja och planeringsläge

Kryssningskajen innebär att vi från 2018 får ett ökat
antal internationella dagsbesökare

-

Infrastruktur – säkerställa nödvändig ytor för kundmöte, information, stråk, toaletter, wifi mm.
Utvecklingsarbete med testbäddar för nya produkter och initiativ
Forum för samverkan företagare emellan samt mellan företagare och offentliga aktörer
Insatser för att företag och gotlänningar ska vara beredda och svara för mottagande och värdskap.
Analys av marknader, målgrupper och efterfrågan.
Kompetensutveckling kring exportmognad och internationalisering
Mötesplatser med utländska köpare.

Att skapa förutsättningar för att avsätta resurser,
inklusive tid, för analys och utveckling.
Gotland och dess företag brister i omvärldsanalys
kring marknad, målgrupp, behov och efterfrågan.

Gotland har ett ökande inflöde av internationella
besökare. Information och anpassade produkter
saknas.

-

Gotland behöver fler besökare och reseanledningar
höst, vinter och vår för att bättre utnyttja befintliga
resurser.

-

Att utveckla förhållningssättet till det inom besöksnäringen starka varumärket Gotland, som många är
beroende av.
Gotland och gotländskt utbud syns inte i viktiga
digitala kanaler.

-

Samarbete och mötesplatser mellan reseanledningar (besöksmål, upplevelser och evenemang)
samt övriga (transport, boende, äta och shopping)
Jobba med ett kalendertänk utifrån marknader, målgrupper och utbud.
Aktivt arbete för att definiera och bredda varumärkets kärnvärden.
Metodutveckling för kontinuerlig och gemensamt varumärkesarbete
Samarbete mellan besöka, bo och etablera.
Arbeta för att skapa en bas av information, text, bild, ljud, video.
Utveckla system för informationsintegrering från källa, via destination till informativa och
kommersiella kanaler.

egion Gotland

esöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

ostadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Mål:

-

Höjda kunskapsnivåer
Etablerat beslutsstöd som stödjer hållbart beslutsfattande
Kontinuerlig förflyttning i riktning mot mer hållbar tillväxt
300 gotländska besöksnäringsföretag ska ha en utpekad utvecklingsansvarig.

-

Etablerad arena för samverkan mellan besöksnäring, akademi
offentlig sektor.
300 medskapare årligen
o Mats pratar med Therese

-

300 aktörer rekommenderar och säljer sina samarbetspartners
produkter

-

Plan och konsekvensanalys över kommande investeringar
framtagen och förankrad.

-

Region Gotland har genomfört nödvändiga infrastrukturinvesteringar.
100 nya produkter är framtagna och testade i pilotversion.
1500 gotlänningar har deltagit vid Gotland Cruise Day 2017

-

Internationell analys framtagen och förankrad
300 aktörer har informationsmaterial på minst två språk
Workshop med paketerande gotländska, svenska och internationella köpare genomförd.
Nya reseanledningar
Gotland marknadsförs som ett resmål med fyra säsonger
Gotland marknadsförs som ett resmål med fyra säsonger
Gotland bedöms i kundenkäter som ett åretrunt-resmål och
en attraktiv plats att besöka, flytta till och etablera på.
Gotland har störst exponering av svenska resmål (utanför
storstadsregionerna) på strategiskt utvalda internationella resekanaler.

6.2 Mat- och livsmedel

Mat- och livsmedelssystemet består av en rad olika aktörer inom fyra olika huvudområden
– kund, handel, förädling och primärproduktion. I systemet är konsument- och marknadsbehov centrala och alla delar är sammankopplade och viktiga för helheten. Konsumenten
central av den enkla anledningen att det är konsumenten som slutligen väljer, köper, äter
och upplever. Detta gäller oavsett om mötet med maten eller livsmedelsprodukten sker på
restaurangen eller i kaféet, i livsmedelsaffären eller gårdsbutiken, eller inom den offentliga
måltiden i skolan eller på äldreboendet. Konsumenternas beteende har därmed en grundläggande betydelse för de vägval det privata näringslivet, och även den offentliga måltiden,
gör för fortsatt utveckling. Figur 5 nedan är schematisk bild av systemet där de olika områden som ingår. Storleken på rutorna speglar inte på något sätt omfattningen eller betydelsen
av områdena sinsemellan.
Runt systemet finns andra strukturer av vikt för bland annat nödvändig kompetensuppbyggnad. Viktiga för mat- och livsmedelssystemet är aktörer inom akademin, som Sveriges
Lantbruksuniversitet och Uppsala universitet, samt olika forskningsinstitut. Myndigheter
som Länsstyrelsen, Region Gotland och Tillväxtverket, vilka med bland annat olika finansieringsmöjligheter är viktiga facilitatorer, befinner sig också utanför systemet. Region Gotland är regionalt utvecklingsansvarig aktör.
Styrkeområdet för mat- och livsmedelsnäringarna inom ramen för tillväxtprogrammet, baseras på ett omfattande arbete med att definiera en mat- och livsmedelsstrategi för Gotland.
Detta arbete påbörjades under 2015 och har involverat aktörer från hela systemet. Strategiarbetet har letts av Region Gotland och Länsstyrelsen Gotland. Strategins namn indikerar
att det inte enbart handlar om att stärka livsmedelsproduktionen, utan att systemet i sin
helhet står för en långsiktig potential för gotländsk sysselsättning och hållbar tillväxt. Samarbete och innovationsförmåga inom och runt detta system, som mellan aktörerna i systemet och akademins aktörer, avser både Region Gotland och övrig offentlig stödjande
struktur att stötta. Tillväxtprogrammet tar härmed sikte på att stötta samarbete med sikte
på att utveckla, utbyta och använda kunskap och teknik som bidrar till nya produkter, tjänster och processer som bidrar till en hållbar tillväxt.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland

Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020

Figur 5. Illustration av aktörer inom mat- och livsmedelssystemet. Samarbete och innovationsförmåga inom
detta system samt mellan aktörerna i systemet och akademins aktörer kan stöttas genom offentliga insatser
inom ramen för tillväxtprogrammet.

6.2.1 Målbild

-

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

-

Ännu fler personer i Sverige såväl som utomlands, har positiva associationer till och
väljer mat och livsmedel från Gotland.
Utvecklingen inom området präglas av en ständig förflyttning mot ökad hållbarhet.
Med öppenhet, ett tillåtande förhållningssätt och god kunskap om helheten samarbetar
aktörer regionalt, nationellt och internationellt, vilket stärker den regionala konkurrenskraften.
Med hög affärsmässighet och tillväxtvilja satsar mat- och livsmedelsnäringarna på
marknads- och produktionssamarbeten, investeringar och ökad förädling.
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6.1.2 Mat och livsmedel – utmaningar, insatsområden och mål.
Utmaningar
Att hållbarhetsarbetet blir en naturlig del av all utveckling och
alla affärsmässiga beslut
Att få fler konkreta, strategiska och långsiktiga samarbeten
mellan företag, liksom mellan företag och akademi, myndigheter och olika organisationer
Att utveckla förhållningssättet till det inom mat och livsmedel
starka varumärket Gotland, som många är beroende av
Att stärka företagens affärsmässiga beslutsfattande med utgångspunkt från omvärlds- och marknadsorientering

Att stärka företagens affärsmässiga beslutsfattande med utgångspunkt från omvärlds- och marknadsorientering

Att skapa förutsättningar för att avsätta resurser, inklusive tid,
för analys och utveckling
∗

Insatsområden
Utbildningsinsatser för höjd kunskapsnivå
Metodutveckling för beslutsstöd
Etablering av olika forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte
Stödja etablering av långsiktiga samarbeten inom såväl som mellan företag i
systemet, mellan offentlig och privat sektor, mellan näringsliv och forskning,
samt inom det offentliga systemet
Stödja positionsförflyttning för etablerade samarbeten
Gemensamt arbete för att definiera varumärkets kärnvärden
Metodutveckling för kontinuerligt och gemensamt varumärkesarbete
Utveckla samarbetet mellan besöksnäringen, och mat och livsmedel
Insatser för ökad marknadsorienterad utveckling av produkter och tjänster
såsom:
o kompetensutveckling
o ökad omvärldsbevakning inom konsumentbeteende, miljö och teknik
o etablera konkreta samarbeten mellan systemets olika aktörer
o etablera konkreta samarbeten för kunskapsuppbyggnad mellan systemets aktörer, och akademi och institut
Insatser för ökad marknadsorienterad utveckling av produkter och tjänster
såsom:
kompetensutveckling
•
ökad omvärldsbevakning inom konsumentbeteende, miljö och tek•
nik
etablera konkreta samarbeten mellan systemets olika aktörer
•
etablera konkreta samarbeten för kunskapsuppbyggnad mellan sy•
stemets aktörer, och akademi och institut
Kompetensutveckling, exv affärsutveckling och ledarskap

Lyckosam = finns kvar ett år efter lansering, är lönsam för producenten.
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Mål
-

Höjda kunskapsnivåer
Etablerat beslutsstöd som stödjer hållbart beslutsfattande
Kontinuerlig förflyttning i riktning mot mer hållbar tillväxt
Samarbete och samverkan präglar hela systemet, vilket lett till stärkt
utveckling och mätbar förflyttning för medverkande verksamheten
2-3 etablerade samarbeten med tydliga mål inom som med aktörer
utanför systemet
Ett varumärke med definierade kärnvärden i relation till mat och
livsmedel
Ett gemensamt värnande av varumärket Gotland
Minst tre genomförda utbildningsinsatser
Minst tre lyckosamma ∗ produktlanseringar
Minst 10% ökad försäljning såväl på som utanför hemmamarknaden
Gotland
Minst tre genomförda omvärldsbevakningsinsatser
Minst två etablerade samarbeten med akademi och institut
Minst två etablerade samarbeten inom systemet i övrigt

-

Minst tre genomförda utbildningsinsatser
Minst tre lyckosamma* produktlanseringar
Minst 10% ökad försäljning såväl på som utanför hemmamarknaden
Gotland
Minst tre genomförda omvärldsbevakningsinsatser
Minst två etablerade samarbeten med akademi och institut
Minst två etablerade samarbeten inom systemet i övrigt

-

Ökad lönsamhet i företagen

egion Gotland

Att ta tillvara nya affärsmöjligheter i bland annat miljö- och
klimatutmaningarna

Att öka export och försäljning till marknader utanför Gotland,
såväl nationellt som internationellt

Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020

-

Kunskapsöverföring (benchmark)
Coaching och mentorskap
Innovativa samarbets- och samverkansformer
Kunskapsuppbyggnad
Marknadsutveckling
Arbete för ökad förädlingsgrad
Utveckling av nya produkter och tjänster
Etablerade konkreta samarbeten mellan branscher, utanför Gotland, med
akademi och institut
Kunskapsuppbyggnad
Marknadsutveckling
Arbete för ökad förädlingsgrad
Utveckling av nya produkter och tjänster
Etablerade konkreta samarbeten mellan branscher, utanför Gotland, med
akademi och institut
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-

Fler sysselsatta i företagen
Implementerade samarbetslösningar som stärker det affärsmässiga
beslutfattande för det enskilda företaget
Minst två genomförda utbildningsinsatser
Minst två lyckosamma* produktlanseringar
Minst tre genomförda omvärldsbevakningsinsatser
Minst två etablerade samarbeten med akademi och institut
Minst två etablerade samarbeten inom systemet i övrigt
Minst ett nytt samarbete för marknadsföring och försäljning inom
Sverige
Exportökning av både oförädlade och förädlade produkter på 10% till
i första hand Stockholm och Mälardalen
Minst ett etablerat samarbete tillsammans med aktörer inom såväl som
utanför Gotland för att utvärdera exportsatsningar utanför Sverige

7. Uppföljning och lärande
Som regionalt utvecklingsansvarig aktör har Region Gotland ansvar att skapa sättningar för
tillväxt, medan själva genomförandet oftast sker tillsammans med, eller hos andra aktörer.
Detta ställer höga krav på Region Gotlands förmåga att leda, driva och stödja utvecklingsprocesser där flera olika aktörer deltar. Region Gotland ska därför organisera den regionala
tillväxtpolitikens genomförande så att resultat från olika insatser leder till långsiktiga och
positiva effekter. Det kräver större fokus på hela kedjan av involverade aktörer och en
styrning genom gemensamt lärande. Region Gotlands ägarskap blir därmed mer aktivt och
ansvaret för planering, process och resultat tydliggörs.
Den regionala tillväxtpolitiken ska grundas på erfarenheter och resultat från genomförda
insatser. Region Gotlands ambition är att uppföljning och utvärdering av genomförda insatser inom ramen för Tillväxtprogrammet ska bidra till dels ett ökat lärande genom kunskaps- och erfarenhetsförmedling, dels en utveckling av tillväxtpolitiken, regionalt och nationellt.
Tillväxtprogrammet kommer årligen att följas upp och kvalitetssäkras av Näringslivsrådet
och Regionstyrelsen. Uppföljningen har tre övergripande syften:
-

Konkret identifiera och mäta resultatet av insatserna.
Beskriva konkreta effekter och/eller resultat av såväl projekt som andra inom programmet genomförda tillväxtfrämjande insatser.
Omfatta såväl organisation som struktur för det praktiska genomförandet av det
tillväxtfrämjande arbetet (projekt, aktiviteter m.m.).

Därutöver ska uppföljningen belysa vilken effekt tillväxtprogrammets insatser har haft för
de målgrupper programmet är tänkt att stödja.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2016-09-14

Regionstyrelsen

Tofta Skjutfältet 1:2; Tofta skjutfält – Yttrande över
anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet, ny
placering av skjutbana
Remiss från Generalläkaren, dnr: FM2016-4026:5
Förslag till beslut

Regionstyrelsen anser att föreslagen ändring inte kan hanteras som en anmälan
inom ramen för gällande miljötillstånd utan istället bör prövas som en del i den
ansökan om tillstånd enligt miljöbalken som Försvarsmakten för närvarande
håller på att ta fram för hela den planerade framtida militära verksamheten på
Tofta skjutfält.
Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen meddelade 2010-06-24 Försvarsmakten tillstånd till miljöfarlig
verksamhet som bland annat omfattar en ny skjutbana. Beslutet överklagades
av Region Gotland men överklagandet har därefter, 2016-02-04, återkallats.
Tillståndet har därmed vunnit laga kraft.
Försvarsmakten planerar nu att utöka verksamheten på Tofta skjutfält mot
bakgrund av riksdagens beslut om Sveriges nya försvarspolitiska inriktning.
Placeringen av skjutbanan enligt gällande tillstånd bedöms inte längre vara
lämplig utifrån den framtida verksamheten. Behov finns därför att göra en
ändring av lokaliseringen av skjutbanan. Den nya skjutbanan föreslås anläggas i
ett område ca 1,7 km söder om den tillståndsgivna lokaliseringen.
Bullerberäkningar har utförts som visar att varken för befintlig eller föreslagen
ny lokalisering överskrids riktvärdet för kväll (60 dBAI) för använda vapenslag. Riktvärdet för natt (55 dBAI) överskrids för ett 50-tal boende vid befintlig
lokalisering och för ett 30-tal boende vid den nya föreslagna lokaliseringen.
Den föreslagna nya lokaliseringen är därför generellt bättre ur ett bullerperspektiv eftersom färre boende bedöms påverkas av bullerstörningar. Å
andra sidan är det andra fastigheter som blir bullerstörda.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-mhn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (2)

Ledningskontoret

Ärendenr RS 2016/511

Region Gotland

Utifrån friluftsliv och naturvärden kommer ingen påverkan att ske vid den nya
lokaliseringen enligt Försvarsmaktens bedömning.
Generalläkaren begär en komplettering av Försvarsmakten med redogörelse av
alternativ där riktvärden inte överskrids eller redovisning av möjliga skyddsåtgärder. Generalläkaren påtalar att den framtida militära verksamheten
kommer att vara betydligt mer omfattande än nu tillståndsgiven verksamhet.
Försvarsmakten svarar i komplettering att anmälan enbart avser ny lokalisering
av skjutbanan. Skjutbanan avses utnyttjas för skjutning med handeldvapen AK
4, Ak 5, pistol eller motsvarande. Den förändrade omfattningen kommer att
behandlas i kommande tillståndsprocess. En alternativ lokalisering där riktvärden inte överskrids bedöms inte vara realistisk.
Bedömning

I gällande miljötillstånd regleras bland annat omfattningen av skjutningar på
skjutfält och skjutbana samt plats för lokalisering av skjutbanan. En ändrad
lokalisering av skjutbanan medför en förändrad bullerstörningsbild kring
verksamheten som kan leda till att en olägenhet av betydelse uppkommer för
människors hälsa eller miljön. Föreslagen ändring är således tillståndspliktig
och kan inte hanteras som en anmälan (1:4 § miljöprövningsförordningen).
Detta är en uppfattning som också förts fram i länsstyrelsens remissvar.
Eftersom en omprövning skall ske av hela den militära verksamheten är det
lämpligt att även en ändrad lokalisering av ny skjutbana ingår i den prövningen.
Beslutsunderlag

Remiss från Generalläkaren gällande anmälan om ändring av tillståndspliktig
verksamhet, ny placering av skjutbana, Tofta skjutfält

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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GENERALLÄKAREN
Sändlista
Ink.

2016 -06- 1O

Nr ..................................
Utg .................................

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Er beteckning

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

Annette Gidlöw
Vårt ljänsteställe, handläggare

MPE, Katarina Trygg, 0171-157515,
katarina. trygg@mil.se

Anmälan skjutbana, Torta skjutfält, 1 kap 11 §
Miljöprövningsförordningen
(1 bilaga)

F örsvarsmakten anmäler härmed ändring av tillståndspliktig verksamhet inom ramen för
befintligt miljötillstånd, meddelat av Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Gotlands
län, daterat 2010-06-24, enligt följande.

Bakgrund
Försvarsmakten har genom regeringens inriktningsbeslut, daterat 2015-06-25,
Fö2015100953/MFI (se även tidigare riksdagsskrivelse 2014/15:251) uppdrag att öka den
operativa förmågan i krigsförbanden och därigenom att stärka det samlade militära försvaret.
Försvarsförmågan skall stärkas genom ökad övnings- och utbildningsverksamhet. I
inriktningsbeslutet pekas Gotland ut som viktig position för kontroll av sjö- och luftvägarna
till och från Baltikum. Svensk militär närvaro på Gotland ska verka stabiliserande på den
militärstrategiska situationen i Östersjöområdet. Med anledning av detta har Försvarsmakten
bl.a. fått i uppdrag att placera en strids grupp på Gotland. Stridsgruppen, benämnd 18
stridsgruppen, ska organiseras från och med år 2018 och ska bestå av ett stående mekaniserat
kompani och ett stridsvagnskompani. Utifrån erhållet uppdrag kommer Försvarsmaktens
verksamhet på Gotland att lokaliseras till befintligt skjutfält, Tofta skjutfält.
I befintligt tillstånd för Tofta skjutfält har Försvarsmakten fått tillstånd att anlägga en ny
skjutbana för finkalibrig skarp ammunition inom Tofta skjutfält, med placering enligt
alternativ 1, i Försvarsmaktens ansökan av den 26 juni 2008. Skjutbanan är ännu inte anlagd
och placeringen är inte lämplig utifrån Försvarsmaktens nya uppdrag och behov av Tofta
skjutfält. Försvarsmakten förhyr och nyttjar idag en skjutbana på Visborgsslätt (inom f.d.
P18) Försvarsmakten har behov av att nyttja skjutbanan vid Visborgsslätt intill dess att en ny

(KTR)
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skjutbana är driftsatt. Region Gotland vill att Försvarsmaktens verksamhet vid skjutbanan vid
Visborgsslätt upphör.

Motiv för ändring
För att uppnå ökad operativ förmåga enligt erhållet uppdrag har det tidigare övningsområdet
(södra delen av fältet) återtagits som skjutfält, FM2016-12562:1. Försvarsmakten har behov
av att nyttja skjutfältet i sin helhet för att kunna bedriva den ökade övnings- och
utbildningsverksamhet som krävs för ökad operativ förmåga i enlighet med erhållet uppdrag.
Den tillståndsgivna placeringen av skjutbanan (alternativ 1 enligt Försvarsmaktens ansökan,
se figur 1 nedan) är inte lämplig utifrån den totala verksamhet som ska bedrivas på skjutfältet.
Försvarsmakten behöver anlägga en skjutbana med en placering som möjliggör att full effekt
kan uppnås på skjutfältet, med övning med flera ingående vapensystem och med iakttagande
av erforderliga riskavstånd. På skjutfältet kommer skarpskjutning i huvudsak att ske väster
om södergående väg (skjutfältsvägen), se karta nedan. Detta betyder att hela skjutfältets yta
väster om skjutfältsvägen behövs för att få ut tillräcklig bredd på övande förband. Ändringen
är dessutom påkallad för att Försvarsmakten skall ha möjlighet att utbilda, öva och träna
soldaterna i 18.e stridsgruppen, Hemvärnet och de soldater som genomför grundläggande
utbildning. Detta med start från år 2018.
För skjutfältet gäller tillståndsbeslutet från 2010-06-24, eftersom Region Gotland återkallade
sitt överklagande 2016-02-04. Regionen har i sitt föregående överklagande, 2010-07-23,
jämte komplettering till överklagande, 2010-08-31, angivit att Försvarsmakten endast ska
beviljas tillstånd så att något störande buller inte förekommer på intilliggande fastigheter,
såväl bebyggda som obebyggda. Regionen har också pekat på problem som uppkommer vid
anläggande av skjutbana enligt ansökans alternativ 1. Regionen förordande lokalisering enligt
i ansökan redovisade alternativ 2.
För att Försvarsmakten nu skall kunna lösa erhållet riksdagsuppdrag i tid har Försvarsmakten
behov av att göra en ändring av tillståndspliktig verksamhet enligt
Miljöprövningsförordningen (MPF) 1:4 st 1 och MPF 1: 11 p 1.

Lokalisering och omfattning
Försvarsmakten ämnar anlägga skjutbanan med placering inom område enligt figur 1 nedan,
benämnt "nytt område".
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Figur 1, lokalisering av tillståndsgiven skjutbana och planerad skjutbana.
Försvarsmakten har undersökt möjlig lokalisering för ny skjutbana utifrån verksamhetens
behov samt utifrån påverkan på människors hälsa och miljö. Försvarsmakten har hittills
undersökt 6 olika alternativ. Efter intern granskning kvarstod endast alternativ 5 och 6.
Utifrån noga betänkligheter avseende lokalisering, verksamhetens behov samt lämplighet i
förhållande till minsta möjliga påverkan på människors hälsa och miljö har Försvarsmakten
valt alternativ nr 6, se figur 2 nedan utvisande tillståndsgiven lokalisering samt alternativ 5
och 6.
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Totta Ak4 förslag 5 och 6 samt
ny skjutbana I ansökan 2009

Figur 2, redovisade alternativ 5 och 6 samt tillståndsgiven lokalisering. Försvarsmaktens
anmälan avser här lokalisering alternativ 6. S'kjutbaneriktning västerut.
Försvarsmakten kommer att nyttja skjutbanan fOr skjutverksamhet med handeldvapen AK 4,
AK 5, pistol eller motsvarande, i likhet med tillståndgiven verksamhet. Skjutbanan enligt
alternativ 6 kommer att utgöras aven bana med möjlighet till varierande skjutavstånd samt
kommer att fOrses med miljökulrang i enlighet med tillståndsgivet beslut. Skjutriktningen är
fortsatt västerut.
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Områdena kring skjutbanan kommer att förses med varningsskyltar. Efter skjutning kommer
avstädning ske där emballage och tomhylsor tas om hand för återredovisning till
ammunitionsförrådet. En särskild skjutbaneinstruktion är under upprättande.
Miljörättslig bedömning

Försvarsmakten har låtit WSP Akustik utreda vilken påverkan omlokaliseringen av
skjutbanan till alternativ 6 får på människors hälsa och miljö, 1 kap 4 §
miljöprövningsförordningen, se bilaga 1.
Utifrån buller redovisas även resultaten för alternativ 5. Genom Försvarsmaktens interna
utredning med anledning av hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken, har det framkommit att
alternativ 5 inte har lika goda förutsättningar varför alternativet lämnats.
Människors hälsa
l förhållande till här anmäld skjutbaneverksamhet är det främst buller som kan ha negativ
påverkan på människors hälsa. Även möjligheterna till ett aktivt friluftsliv samt rekreation
kan ha betydelse.
Tillämpliga riktvärden för buller för skjutbaneverksamheten är Naturvårdsverkets riktvärden
för skjutbanor, NFS 2005: 15.
Färsvarsmaktens konsult WSP har utfört bullerberäkningar avseende skjutbanans nya
lokalisering. Beräkningarna avseende vilka ljudnivåerna som kommer att följa av
skjutbaneverksamheten utvisar följande. Varken för tillståndsgivet alternativ 1, eller för här
anmält alternativ 6, drabbas några boende av ljudnivåer över 60 dB Al (riktvärde kvällar under
lör-, sön- och helgdagar). Därmed redovisas inte någon beräkning i förhållande till
riktvärdena för måndag-fredag dag och kväll, samt lördag, söndag och helgdag, dag, 65 dBAI.
Viss nattskjutning (d.v.s. efter kl 22) kommer att förekomma och det riktvärde som gäller för
nattskjutning vid nyanlagda skjutbanor är 55 dB Al. Antal boende inom kurvan för 55 dBAI är
för den tillståndsgivna skjutbanan 57 st (vid skjutning med AK 4). Vid 60 dBAI berörs 1 st
boende.
För alternativ 6 är det inom 55 dBAI, 32 st boende och O boende inom 60 dBAI (vid skjutning
med AK 4). Det är således färre boende som drabbas av ljudnivåer inom 55 resp 60- kurvan
för alternativ 6 än för den tillståndsgivna placeringen av skjutbanorna.
Alternativ 6 är lokaliserat bättre på skjutfältet även vid skjutning med AK 5. För tillståndgivet
alternativ 1, är det 29 boende inom kurvan för 55 dBAI mot 11 st boende vid alternativ 6.
Sammanfattningsvis är alternativ 6 i sin helhet bättre utifrån bullerperspektiv än den
tillståndsgivna lokaliseringen.
Utifrån rekreation och friluftsliv kommer här anmäld lokalisering inte att ha någon påverkan i
förhållande till tillståndsgiven lokalisering. Skjutfältet stängs av vid skjutverksamhet och
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tillträdesförbud råder även vid skjutbanorna när skjutning förekommer. Detta i förhållande till
säkerheten för tredje man.
Sammanfattningsvis gör Försvarsmakten bedömningen att anläggandet av skjutbanan inte
kommer att medföra några olägenheter av betydelse för människors hälsa.
Miljö
Lokaliseringen av alternativ 6 står inte i konflikt med skyddade arter, förekomst av
nyckelbiotoper, annan skyddad mark eller forn- och kulturlämningar. Strax öster om den
planerade skjutbanan, alternativ 6, finns två områden med nyckelbiotoper samt ett område
med naturvärde, se figur 3 nedan. De utpekade nyckelbiotoperna avser senvuxen gammal
barrskog på svag mark respektive kalkhäll. I området finns även riklig med död ved.
Naturvärdet avser bergbundna bestånd av barrblandskog (tallar och senvuxna granar).
Skjutbanan kommer att uppföras utanför områdena i västlig riktning och kommer därmed inte
att påverka varken nyckelbiotoper eller naturvärdet i nämnvärd mån.
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Hetura 2000

Rjksintresse fftuftsiiv
Nyckefbiotoper

_

I.

Naturvärden.

NetumtSe-fYat
Riksintresse kUltuAlllIJO'tlord
Rik.iolms"" v~!n:a~
Riksinlms,", naluNånl

Figur 3, skyddad miljö. Det rosa krysset avser tillståndsgiven skjutbana och det svarta krysset
avser här anmäld alternativ 6.
Platsen var skjutbanorna kan lokaliseras, alt 6, är sedan tidigare nyttjad for skjutverksamhet.
De arter, främst raglar, som vistas i området har därmed också en vana av skjutverksamheten.
Försvarsmakten har inte noterat någon häckningsplats i anslutning till lokalisering m 6.
Utifrån det underlag som WSP har tagit fram, gör Försvarsmakten bedömningen att ändringen
i sig inte innebär att några olägenheter av betydelse for miljön kan uppkomma.
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De riksintressen som berörs av lokaliseringen är riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken,
Gotland i sin helhet, samt utpekat riksintresse för vindkraft. Tofta skjutfält är utpekat som
riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap 9 § miljöbalken.
Sammanfattning
Försvarsmakten gör bedömningen att skjutbaneverksamheten enligt alternativ 6 inte medför
några betydande olägenheter för människors hälsa eller miljö. Platsen är väl lämpad utifrån
bullerpåverkan på omgivningen och kommer inte att anläggas inom område med skyddad
mark. I förhållande till befintligt tillstånd har det inte heller gjorts några ändringar av
verksamheten som kan komma att påverka bedömningen.

Weinmann, Lina
Chef för Milj öprövningsenheten
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

Bilaga
PM 10228624 Tofta skjutfält 2016-06-03, WSP
SäIi.dlista
HKV GL (ett ex avsett f6r Annette Gidlöw)
För kännedom
HKV PROD INFRA
HKVPRODUTB
HKV PROD ARME
HKV PROD MARIN
HKV PROD FLYG
RIKSHEMSV ÄRNSCHEFEN
AMF 1 (ett ex avsett för miljösamordnare Peter Bramstedt)
AMF 1 UtbE UGG (ett ex avsett för C UGG)
Stridsgrupp Gotland (ett ex avsett för C 18 stridsgruppen)
FORTV via fortv@fortifikationsverket.se (ett ex avsett för Gunnar Edlund och ett ex avsett
för Tobias Johansson)
WSP via Bengt Simosson på e-postadress bengt.simonsson@WSPGroup.se

Uppdragsnr: 10228624
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Bilaga l

PM 10228624 Totta skjutfält 2016-06-03
Sammanställning av beräkningar nya alternativ tör skjutbana vid Totta
skjutfält
Nedan redovisas en figur med placering av "ny skjutbanan" och två nya forslag 5 och 6. Ny skjutbana är den som beskrivs i ansökan.
I ett diagram redovisas boende inom olika bullerkonturer och sedan tillhörande tabeller där det även
framgår vilka olika fastighetstyper som berörs.
I tabellema anges i den första kolumnen antal fastigheter-boende utsatta för under 52,5 dBA,I och
följande fem kolumner anges antal utsatta fastigheter-boende i 5 dB intervall. Kolumn 7 och bortåt
anger antal fastigheter-boende utsatta for över 77,5, 55, 60, 65, 70, 75 och 67,5 dBA,I.
Respektive aItemativ redovisas sedan på ten'ängkartan nedan.

WSP Sverige AB
lumaparksvägen 7
12031 Stockholm
Tel: +46 10 7225000
WSP Sverige All
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: StoekllOlm
www.wspgroup.sc
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Tabell Sammanställning av antal boende inom olika bullerkonturer för alternativ placering av skjutbana
Vapentyp

Ny skjutbana enligt
tillstånd

Förslag ny placering
alternativ 5

Förslag ny placering
alternativ 6

Boende
mom
55 dBA,I

Boende
inom
60 dBA,I

Boende
inom
55 dBA,I

Boende
mom
60 dBA,I

Boende
mom
55 dBA,I

Boende
mom
60 dBA,I

Ak47,62mm

57

1

99

11

32

O

Ak55,56mm

29

O

27

1

11

O

I befintligt tillstånd ingår redovisning av planerad ny skjutbana. Av diagrammet och tabellen ovan
framgår att placeringen av ny skjutbana enligt tillstående medför fåne boende som kan förväntas bli
berörda än alternativ 5.

i
J
u

Alternativ 6 medför fårre boende som kan förväntas bli berörda än det tillståndgivna förslaget av
placering av ny skjutbana. Alternativet 6 innebär inga förhöjda olägenheter för människors hälsa
utifrån ett bullerperspektiv vid en jämförelse med det tillståndsgivna alternativet.
Generellt är inga boende berörda över riktvärdet för vardagar 7-22, lör,-sön och helgdagar 9- 22.
Endast ett fåtal är berörda över riktvärdet för natt. Skjutning under natt på skjutbana förväntas förekomma i mycket begränsad omfattning.
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Bilaga 1
AK4 skjutbana ny skjutriktning mot V (1101) (tillståndsgiven skjutbana)

Typ

52.5 57.5 62.5 67.5 72.5
>

<

>

52.5 57.5 62.5 67.5 72.5 77.5 77.5 55

>

>

>

>

>

60

65

70

75

67.5

Lantbruk (120)

213

16

1

O

O

O

O

11

O

O

O

O

O

Småhus (220)

316

14

10

O

O

O

O

16

2

O

O

O

O

Fritidshus (221)

9638330

O

O

O

53

10

O

O

O

O

Småhus (222)

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O

O

O
O

O

O

O

O

O

O

O
O
O

O

O

O
O
O

O

O

O
O
O

O

Hyreshus (321)

O
2
O

O

O

O

Hyreshus (325)

1

1

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Hyreshus (326)

O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Kommun. vård (823)

O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Kommun. bad/sp (824)

2

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Kommun. skola (825)

2

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Kommun. kultur (826)

3

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Antal fast. ovan

635

69

44

O

O

O

O

80

12

O

O

O

O

Boende i fast. ovan

1236 53

28

O

O

O

O

53

1

O

O

O

O

Boende tot

1236 57

28

O

O

O

O

57

1

O

O

O

O

>

>

>

>

>

60

65

70

75

67.5

Hyreshus (320)

Ak5 skjutbana ny skjutriktning mot V (1109) (tillståndsgiven skjutbana)

Typ

52.5 57.5 62.5 67.5 72.5
<

>

>

52.5 57.5 62.5 67.5 72.5 77.5 77.5 55
Lantbruk (120)

220

10

O

O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

5

O

O

O

O

O

10

O

O

O

O

O

35

O

O

O

O

O

O

O
O
O
O

Småhus (220)

324

15

1

Fritidshus (221)

113

48

6

Småhus (222)
Hyreshus (320)

O
2

O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Hyreshus (321)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Hyreshus (325)

2

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Hyreshus (326)

O
O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Kommun. bad/sp (824)

O
O
2

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Kommun. skola (825)

2

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Kommun. kultur (826)

3

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Antal fast. ovan

668

73

7

O

O

O

O

50

O

O

O

O

O

Boende i fast. ovan

1264 53

O

O

O

O

O

29

O

O

O

O

O

Boende tot

1264 57

O

O

O

O

O

29

O

O

O

O

O

Kommun. vård (823)
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Bilaga l
AK4 skjutbana förslag 5 skjutriktning mot 285 (1123)

Typ

52.5 57.5 62.5 67.5 72.5
>

<

>

52.5 57.5 62.5 67.5 72.5 77.5 77.5 55

>

>

>

>

>

60

65

70

75

67.5

Lantbruk (120)

435

21

7

2

O

O

O

20

5

O

O

O

O

Småhus (220)

1209 15

6

1

O

O

O

19

4

O

O

O

O

Fritidshus (221)

881

10

4

1

O

O

O

11

2

O

O

O

O

Småhus (222)

3

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O

O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

Hyreshus (321)

3
3

O

O

O

O

O

O

O

O

Hyreshus (325)

11

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Hyreshus (326)

O
O

O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

Kommun. vård (823)

O
5

O

O

O

O
O
O
O
O
O

O

Hyreshus (320)

O
O
O
O
O
O

O

O

O

O

O

Kommun. bad/sp (824)

7

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Kommun. skala (825)

3

O

O

O

O

O

O

O

O

O

6

O

O

O

O

O

O
O

O

Kommun. kultur (826)

O
O

O

O

O

O

O

Antal fas!. ovan

2566 46

17

4

O

O

O

50

11

O

O

O

O

Boende i fas!. ovan

4334 101

27

O

O

O

99

11

O

O

O

O

Boende tot .

4354 101

27

O
O

O

O

O

99

11

O

O

O

O

>

>

>

>

>

>

>

60

65

70

75

67.5

AK5 skjutbana förslag 5 skjutriktning mot 285 (1125)

Typ

52.5 57.5 62.5 67.5 72.5
<

52.5 57.5 62.5 67.5 72.5 77.5 77.5 55

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

2

O

O

O

O

6

1

O

O

O

O

7

2

O

O

O

O

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

9

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Antal fas!. ovan

2583 38

11

1

O

O

O

22

5

O

O

O

O

Boende i fas!. ovan

4364 87

11

O

O

O

O

27

1

O

O

O

O

Boende tot

4384 87

11

O

O

O

O

27

1

O

O

O

O

Lantbruk (120)

446

13

5

1

Småhus (220)

1212 15

4

Fritidshus (221)

884

10

2

Småhus (222)

Hyreshus (321)

3
3
3

Hyreshus (325)

11

Hyreshus (326)

Kommun. skola (825)

O
5
7
3

O
O
O
O
O
O
O
O

Kommun. kultur (826)

6

Hyreshus (320)

Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sp (824)
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Bilaga 1
AK4 skjutbana förslag 6 skjutriktning mot 285 (1124)

52.5 57.5 62.5 67.5 72.5

Typ

>

>

>

>

>

52.5 57.5 62.5 67.5 72.5 77.5 77.5 55

60

65

70

75

67.5

Lantbruk (120)

449

13

3

O

O

O

O

8

1

O

O

O

O

Småhus (220)

1214 13

4

O

O

O

O

7

O

O

O

O

O

Fritidshus (221)

886

8

2

O

O

O

O

4

O

O

O

O

O

Småhus (222)

3

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Hyreshus (320)

3

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Hyreshus (321)

3

O

O

O

O

O

O

O

O

O

11

O

O
O

O

Hyreshus (325)

O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Hyreshus (326)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

5

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Kommun. bad/spt (824)

7

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Kommun. skola (825)

3

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Kommun. kultur (826)

6

O

O
O
O
O
O

O

Kommun. vård (823)

O
O
O
O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Antal fast. ovan

2590 34

9

O

O

O

O

19

1

O

O

O

O

Boende i fast. ovan

4376 76

10

O

O

O

O

32

O

O

O

O

O

Boende tot

4396 76

10

O

O

O

O

32

O

O

O

O

O

>

>

>

>

>

>

>

60

65

70

75

67.5

>

<

(

(

>

AK5 skjutbana förslag 6 skJutriktning mot 285 (1126)

52.5 57.5 62.5 67.5 72.5

Typ
<

52.5 57.5 62.5 67.5 72.5 77.5 77.5 55

(

Lantbruk (120)

4~

7

2

O

O

O

O

3

O

O

O

O

O

Småhus (220)

1224 7

O

O

O

O

O

4

O

O

O

O

O

Fritidshus (221)

892

3

1

O

O

O

O

2

O

O

O

O

O

Småhus (222)

3

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Hyreshus (320)

3

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Hyreshus (321)

3

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Hyreshus (325)

11

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Hyreshus (326)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Kommun. vård (823)

5

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Kommun. bad/sp (824)

7

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Kommun. skola (825)

3

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Kommun. kultur (826)

6

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Antal fast. ovan

2613 17

3

O

O

O

O

9

O

O

O

O

O

Boende i fast. ovan

4428 34

O

O

O

O

O

11

O

O

O

O

O

Boende lot

4448 34

O

O

O

O

O

11

O

O

O

O

O
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Naturmiljö
Berggrunden inom Tofta skjutfålt är sedimentär och består av kalksten som vilar på tidigare lagrad
märgelsten. Jordarterna är mestadels sand och grus samt mindre områden med morän. Stora delar av
skjutfåltet utgörs av hällmarker med kalkstenshällen i dagen eller med mycket tunna jordlager.
Skjutfåltet hyser flera naturtyper typiska får Gotland. Här fruns bland annat bmTskog, lövskog,
hällmarker, branter, sandstrand, myrar representerade, Samtidigt hm' området mycket speciella delOlmåden med rik flora och fauna inklusive rödlistade arter. Generellt sett anses militära övningsfålt
ha en positiv inverkan på naturen med mer individrik flora och fauna, jämfört med ekonomiskt exploaterade marker i omgivande Olmåden. Detta beror till stor del på att fåltens skötsel i första hand
är imiktad på att tillgodose pedagogiska intressen för militära övningsändamål.
En nyckelbiotopsinvelltering pekar ut två nyckelbiotoper samt ett naturvärde lokaliserat mellml alternativ 5 och 6 får skjutbana, se figur nedan. De utpekade nyckelbiotoperna avser senvuxen gammal ban'skog på svag mark respektive kalkhäll. I området tinns även riklig med död ved. Naturvärdet avser bergbundna bestånd av balTblandskog (tallm' och senvuxna granar).
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Figu/'en visar alternativ 6 samt utpekade nyckelbiotopel' och natu/'vä/'de. Alternativ 5 ä/' lokaliser'ctt
öster om nyckelbiotoperna och natu/'värdet samt alternativ 6.

Sammanfattningsvis bedöms den nya lokaliseringen av skjutbanan enligt alternativ 6 inte medföra
betydande olägenheter på människors hälsa eller miljö utifrån här vidtagen utredning.
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Begäran om komplettering anmälan skjutbana, Tofta skjutfält
Generalläkaren har tagit del av anmälan om ny skjutbana för Tofta skjutfält och begär med
anledning av det in kompletterande uppgifter. Generalläkaren önskar en redogörelse för
alternativ lokalisering där riktvärdena inte överskrids alternativt en redovisning av
skyddsåtgärder som medför att riktvärdena inte överskrids. Observera att motiveringarna i
kompletteringarna kommer ligga till grund för tillsynsmyndighetens skälighetsbedömning.
I anmälan jämförs plats 6 (ny tänkt plats) med plats 1 (redan tillståndsgiven plats). I
jämförelsen konstateras att plats 6 är bättre än plats 1 ur bullersynpunkt och
Försvarsmakten gör bedömningen att anläggandet av skjutbanan inte kommer att medföra
några olägenheter av betydelse för människors hälsa. Dock ser Generalläkaren problem
med att jämföra dessa platser eftersom omfattningen på den kommande verksamheten
kommer att vara betydligt mer omfattande än den nu tillståndsgivna verksamheten, både
vad gäller antal skjutdagar och antal skott. I det gällande tillståndet tillåts inte
nattskjutningar, vilket medför att riktvärdena endast skulle tangerat riktvärdet vid
skjutning kvällstid. På den nu föreslagna platsen 6 kommer det lägre värdena i tabellen för
riktvärdet överskridas nattetid för 32 stycken boende vid skjutning med AK4 och 11
stycken boende vid skjutning med AK5.
I Naturvårdsverkets allmänna råd 2005:15 står det angivet att risk för överskridande av
angivna riktvärden för buller bör anses som ett skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd
kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vidare anges att vid
nyanläggning av skjutbana bör det lägre värdet i tabellen eftersträvas.
Skicka gärna svaret via epost till exp-gl@mil.se
Med vänliga hälsningar
Generallakaren

Annette Gidlöw
GL Tillsyn
HKV GL Tillsyn
107 85 Stockholm
Besöksadress: Tegeluddsvägen 100
Telefon: 08-562 816 59
e-post: annette.gidlow@mil.se
Tänk på miljön innan du skriver ut det här e-postmeddelandet.
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LEDNINGSREGEMENTET

Datum

Beteckning

2016-06-30
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GENERALLÄKAREN
Sändlista
Ink.

2016-06-30

Nr.
Utg.

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Er beteckning

Vårt tjänsteställe, handläggare

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

Annette Gidlöw

2016-06-17

MPE, Katarina Trygg, 0171-157515,
katarina.trygg@mil.se

GL2016-477

2016-06-10

FM2016-4026:5

Komplettering av anmälan skjutbana, Tofta skjutfält
(1 bilaga)

Generalläkaren har begärt komplettering av Försvarsmaktens anmälan om ny lokalisering av
tillståndsgiven skjutbana på Tofta skjutfält, datum och diarienr enligt ovan.
Verksamhetens omfattning
Försvarsmaktens anmälan avseende skjutbanan på Tofta skjutfält avser endast frågan om
lokalisering av skjutbanan, inte förändrad omfattning eller utformning av
skjutverksamheten vid skjutbanan. Försvarsmakten har genom Miljöprövningsdelegationens
beslut daterat 2010-06-24 tillstånd till att bedriva verksamhet vid skjutbanan enlig
tillståndsgiven totalram (med undantag för nattskjutning) om 85 vardagar och 40 helgdagar.
Detta förändras inte genom Försvarsmaktens anmälan. Förändrad omfattning får behandlas i
kommande tillståndsprocess för Tofta skjutfält, då Försvarsmakten erhållit nya uppdrag för
Tofta skjutfält innebärande bl.a. bildandet av 18:e stridsgruppen, av riksdag och regering.
I förhållande till det uppdrag som Försvarsmakten fått av riksdag och regering med ökad
övnings- och utbildningsverksamhet, utökning av Hemvärnet och etablering av 18:e
stridsgruppen på Gotland, är det inte en lämplig lösning att placera skjutbanan enligt
tillståndsgiven lokalisering. I förhållande till den kommande utökning av verksamhet som
kommer att ske på Tofta skjutfält (däri inkluderat den södra delen av fältet som återtagits som
skjutfält) och det bibehållna behovet av att öva under realistiska förhållanden, är en förändrad
lokalisering av skjutbanan alltjämt påkallad.

(KTR)
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Ledningsregementet
Pl 920
749 81 Enköping

Enköpings garnison

0171-15 70 00

0171-15 70 44

exp-ledr@mil.se
www.forsvarsmakten.se/ledr

Yttrande
LEDNINGSREGEMENTET

Datum

2016-06-30

Beteckning

FM2016-4026:17

Sida 2 (4)

Lokalisering
På Tofta skjutfält övar Försvarsmakten förmågan att bedriva väpnad strid. Denna förmåga
övas genom realistiska scenarion. Det bedrivs således verksamhet med framryckning över
skjutfältet. Detta sker bl.a. genom enskild soldat/grupps/plutons framryckning med skjutning
med eldhandvapen till kompaniförbands (150-300 pers.) framryckning med samtidig
skjutning genom nyttjande av samtliga ingående vapenslag, stridsvagnar och med understöd
av flygförband (stridsflyg och helikopter). För att denna typ av verksamhet ska vara möjlig att
bedriva på Toftafältet krävs fysisk yta att förfoga över utan fasta hinder och med tillräckliga
riskområden. Detta innebär att aktuell skjutbana inte kan placeras mitt på skjutfältet eller
längre västerut än redovisat alternativ, eftersom detta skulle hindra Försvarsmakten att öva
förmågan att bemöta ett väpnat angrepp under realistiska förhållanden. Tillståndsgiven
lokalisering ligger idag, med det nya uppdrag som Försvarsmakten har för skjutfältet, mitt i
framtida stridsvagnsstråk. Generalläkaren har efterfrågat en redogörelse för alternativ
lokalisering där riktvärdena inte överskrids. Att inlämna underlag på efterfrågat alternativ är
inte möjligt, eftersom det inte är ett realistiskt alternativ på skjutfältet för ny lokalisering av
skjutbanan.
Försvarsmaktens skjutverksamhet medför en ljudutbredning utanför skjutfältet gränser.
Försvarsmakten har att finna en lokalisering av skjutbanan, som inte hindrar den övriga
verksamhet som ska bedrivas på skjutfältet, men som också i största möjliga mån är ett
godtagbart alternativ utifrån påverkan på människors hälsa och miljö. Enligt
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor, NFS 2005:15, gäller riktvärdet 6570 dBAI vid nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana helgfri måndag-fredag (dag
och kvällstid kl 07-22) samt lördag, söndag och helgdag (dagtid kl 09-19) samt riktvärdet 6065 dBAI lördag, söndag och helgdag (kvällstid kl 19-22). Enligt Naturvårdsverkets allmänna
råd om buller från skjutbanor, fastställer verket riktvärden för bedömning om lämplig
bullerbegränsning vid skjutbanor. Naturvårdsverket meddelar även att värdena bör gälla i
varje punkt utomhus vid de byggnader som anges i tabellerna samt att riktvärdena bör
tillämpas på de ljudnivåer som uppkommer vid skjutning med de vapen- och
ammunitionstyper som ger högsta ljudemissionen. Naturvårdsverket konstaterar
att ”Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje
enskilt fall. Särskilda skäl kan medför att avsteg kan göras, såväl uppåt som nedåt, från de
angivna riktvärdena.” Naturvårdsverket konstaterar vidare att ”vid nyanläggning eller
väsentlig ombyggnad av bana bör det lägre värdet i tabellen eftersträvas.”
I fråga om störningar för människor hänvisar Försvarsmakten till prop. 1993/94:215,
handlingsplan mot buller s 40, sjätte och sjunde stycket: ”Möjligheterna att minska buller
från militär verksamhet kan emellertid i flera fall vara begränsade om inte de
bullerbegränsande åtgärderna i alltför hög grad skall inverka menligt på verksamheten som
sådan.
Det finns ett övergripande samhällsintresse av att Försvarsmakten effektivt bl.a. kan utbilda
och öva krigsförband i fred. Buller är därför ett område där, enligt regeringens mening,
toleransen måste vara högre i förhållande till det militära försvaret än i förhållande till
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annan verksamhet i samhället. I det fortsatta detaljarbetet med att begränsa buller från
militär verksamhet är det nödvändigt att detta beaktas.”
Tillståndsgiven lokalisering har varit omdebatterad i föregående tillståndsprocess. Detta med
hänsyn till att Region Gotland i sin komplettering till överklagande, daterat 2010-08-31, dnr
KS2009/0082-42, särskilt pekat på den lokalisering som Försvarsmakten erhöll tillstånd för.
Försvarsmakten har därför undersökt sex olika lokaliseringsalternativ, vilka kan medge
fortsatt verksamhet på skjutfältet. Alternativ 6 valdes då detta innebar minsta möjliga
påverkan på människors hälsa och miljö och en lämplig placering i förhållande till den övriga
verksamhet som Försvarsmakten har att bedriva på skjutfältet. Genom bilagd rapport
upprättad av WSP, redovisas ett förtydligande avseende ljudpåverkan från alternativ 6 samt
de övriga fyra alternativen utifrån påverkan på människors hälsa och miljö, se bilaga 1.
Noteras kan att 55-kurvan inte är redovisad. Detta beror på att det inte finns tillstånd för
någon nattskjutning på skjutbanan enligt befintligt tillstånd.
Genom föregående anmälan har Försvarsmakten redogjort för fördelarna med alternativ 6 i
förhållande till tillståndsgivet alternativ. Alternativ 6 är ett klart bättre alternativ i förhållande
till den övriga verksamhet som Försvarsmakten har att bedriva på skjutfältet, med anledning
av kommande utökning men också utifrån antalet bullerutsatta boenden. Av WSP:s rapport
framgår också bullerkurvor för alternativ 6, vilka utvisar att ljudutbredningen utanför
skjutfältets gränser är begränsad.
Skyddsåtgärder
Försvarsmaktens anmälan avseende skjutbanor omfattar såsom ovan nämnts endast en
förändrad lokalisering. Eventuella frågor om försiktighetsåtgärder kopplat till verksamheten
får prövas i kommande tillståndsprocess.
Det kan dock nämnas att Försvarsmakten anser att det inte är meningsfullt att vidta några
särskilda skyddsåtgärder för alternativ 6, eftersom inga boende berörs av ljudnivåer över 60
dBAI från skjutverksamheten. Detta gäller för både AK4 och AK5.
Trygg, Katarina
Chef för Miljöprövningsenheten
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.
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PM 10228624 Tofta skjutfält 2016-06-29
Sammanställning av beräkningar olika alternativ för skjutbana vid Tofta
skjutfält
WSP har i uppdrag av Försvarsmakten att beräkna bullerutbredningen för olika alternativa placering
av skjutbanan på Tofta skjutfält. Nedan redovisas en figur med redovisning av studerade alternativ.
Verksamheten på ny skjutbana innefattas i en tillståndsgiven totalram om 125 skjutdagar. Nattskjutning på skjutbanan är inte tillåten enligt tillståndet.
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 2005:15 är det 65 dBA,I vardagar 07-22, dagtid lör-, sönoch helgdagar 09 ± 19 samt 60 dBA,I kvällar lör-, sön- och helgdagar 19 ± 22 som gäller. Beroende
på att det i gällande tillstånd inte är tillåtet att skjuta nattetid är inte riktvärdet för natt enligt de allmänna råden tillämpbart.
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I en tabell nedan redovisas boende inom olika bullerkonturer och sedan i bilagan tillhörande tabeller
där det även framgår vilka olika fastighetstyper som berörs.

WSP Sverige AB
Lumaparksvägen 7
120 31 Stockholm
Tel: +46 10 7225000
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
www.wspgroup.se
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Figuren redovisar de olika alternativa lokaliseringarna av skjutbanan som studerats.
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Tabell Sammanställning av antal boende inom olika bullerkonturer för alternativ placering av
skjutbana med olika skjutriktningar.
Alternativ

Markering i
figur

Ny skjutbana enligt befintligt tillstånd

Enl tills

Skjutbana alt. 1 skjutriktning 200°

Ak4 7,62 mm
Boende
inom
60 dBA,I

Ak5 5,56 mm
Boende
inom
65 dBA,I

Boende
inom
60 dBA,I

Boende
inom
65 dBA,I

1

0

0

0

1: bana V

170

74

95

48

Skjutbana alt. 1 skjutriktning 220°

1: bana V

133

37

74

20

Skjutbana alt. 1 skjutriktning 245°

1: bana V

95

13

58

5

Skjutbana alt. 1 skjutriktning 270°

1: bana V

64

10

56

3

Skjutbana alt. 1 skjutriktning 295°

1: bana V

73

46

62

12

Skjutbana alt. 1 skjutriktning 320°

1: bana V

79

63

75

48

Skjutbana alt. 1 skjutriktning 345°

1: bana V

98

75

84

61

Skjutbana alt. 2 skjutriktning 235°

2: Tjautgr.

10

1

6

0

Skjutbana alt. 2 skjutriktning 270°

2: Tjautgr.

6

0

1

0

Skjutbana alt. 3 skjutriktning 220°

3: Burs

76

21

66

13

Skjutbana alt. 3 skjutriktning 255°

3: Burs

35

12

21

7

Skjutbana alt. 4 skjutriktning 235°

4: Läge syd

9

0

0

0

Skjutbana alt. 4 skjutriktning 270°

4: Läge syd

0

0

0

0

Skjutbana alt. 5 skjutriktning 285°

Förslag 5

11

0

1

0

Skjutbana alt. 6 skjutriktning 285°

Förslag 6

0

0

0

0
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I befintligt tillstånd ingår redovisning av planerad ny skjutbana.
Med avseende på verksamheten är alternativ 1 det mest önskvärda. Alternativ 1 berör dock betydligt
fler boende än tillståndsgiven skjutbana och är därför ej ett lämpligt alternativ för ny lokalisering.
Alternativ 4 medför lägst antal berörda men kräver väsentlig ändring av en vägsträckning och förordas därför inte av Försvarsmakten.
Av tabellen ovan framgår att placeringen av ny skjutbana enligt befintligt tillstående medför färre
boende som kan förväntas bli berörda än alternativ 5.
Alternativ 6 medför färre boende som kan förväntas bli berörda än det tillståndgivna förslaget av
placering av ny skjutbana. Alternativet 6 innebär inga förhöjda olägenheter för människors hälsa
utifrån ett bullerperspektiv vid en jämförelse med det tillståndsgivna alternativet.
Generellt är inga boende berörda över riktvärdet för alternativet 6 för vardagar 7-22, lör,-sön och
helgdagar 9- 22.
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Naturmiljö
Berggrunden inom Tofta skjutfält är sedimentär och består av kalksten som vilar på tidigare lagrad
märgelsten. Jordarterna är mestadels sand och grus samt mindre områden med morän. Stora delar av
skjutfältet utgörs av hällmarker med kalkstenshällen i dagen eller med mycket tunna jordlager.
Skjutfältet hyser flera naturtyper typiska för Gotland. Här finns bland annat barrskog, lövskog,
hällmarker, branter, sandstrand, myrar representerade. Samtidigt har området mycket speciella delområden med rik flora och fauna inklusive rödlistade arter. Generellt sett anses militära övningsfält
ha en positiv inverkan på naturen med mer individrik flora och fauna, jämfört med ekonomiskt exploaterade marker i omgivande områden. Detta beror till stor del på att fältens skötsel i första hand
är inriktad på att tillgodose pedagogiska intressen för övningsändamål.
Samtliga alternativ för lokalisering av ny skjutbana, inkluderat befintlig tillstånd för skjutbana, faller
inom riksintresse för vindkraft. Riksintresse för vindkraft omfattar dock ett relativt stort område av
Tofta skjutfält. Förutom riksintresse för vindkraft berörs även samtliga alternativ riksintresse enligt
4 kap 2 § miljöbalken, hela Gotland, samt riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap 9 § miljöbalken.
De olika alternativen för skjutbana har relativt likvärdiga förutsättningar vad gäller naturvärden.
Skjutbana alternativ 1
Inom lokalisering av skjutbana alternativ 1 finns utpekat nyckelbiotoper samt naturvärde. De utpekade nyckelbiotoperna avser senvuxen gammal barrskog på svag mark respektive kalkhäll. I området finns även riklig med död ved. Naturvärdet avser bergbundna bestånd av barrblandskog (tallar
och senvuxna granar).
Utöver detta står inte alternativ 1 står inte i konflikt med annan skyddad mark eller forn- och kulturlämningar.
Området är sedan tidigare nyttjad för skjutverksamhet. De arter som vistas i området har därmed
också en vana av skjutverksamheten.
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Skjutbana alternativ 2
Alternativ 2 står inte i konflikt med förekomst av nyckelbiotoper, annan skyddad mark eller fornoch kulturlämningar.
Området är sedan tidigare nyttjad för skjutverksamhet. De arter som vistas i området har därmed
också en vana av skjutverksamheten.
Skjutbana alternativ 3
Alternativ 3 står inte i konflikt med förekomst av nyckelbiotoper, annan skyddad mark eller fornoch kulturlämningar. Strax norr om utpekat område vid Burs finns ett antal fornlämningar.
Skjutbana alternativ 4
Alternativ 4 står inte i konflikt med förekomst av nyckelbiotoper, annan skyddad mark eller fornoch kulturlämningar.
Området är sedan tidigare nyttjad för skjutverksamhet. De arter som vistas i området har därmed
också en vana av skjutverksamheten.
Skjutbana alternativ 5
Inom lokalisering av skjutbana alternativ 5 finns utpekat nyckelbiotoper samt naturvärde. De utpekade nyckelbiotoperna avser senvuxen gammal barrskog på svag mark respektive kalkhäll. I områ-
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det finns även riklig med död ved. Naturvärdet avser bergbundna bestånd av barrblandskog (tallar
och senvuxna granar).
Utöver detta står inte alternativ 5 står inte i konflikt med annan skyddad mark eller forn- och kulturlämningar.
Skjutbana alternativ 6
Alternativ 6 står inte i konflikt med annan skyddad mark eller forn- och kulturlämningar.
Området är sedan tidigare nyttjad för skjutverksamhet. De arter som vistas i området har därmed
också en vana av skjutverksamheten.
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Strax öster om den planerade skjutbanan, alternativ 6, finns 2 områden med nyckelbiotoper samt ett
område med naturvärde, se figur nedan. De utpekade nyckelbiotoperna avser senvuxen gammal
barrskog på svag mark respektive kalkhäll. I området finns även riklig med död ved. Naturvärdet
avser bergbundna bestånd av barrblandskog (tallar och senvuxna granar). Skjutbanorna kommer att
uppföras utanför områdena i västlig riktning.
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Skjutbana Befintlig tillstånd

_

Skjutbana
Alternativ 1
Skjutbana Alternativ
1
Skjutbana Alternativ 2
Skjutbana Alternativ 3

Ntwerskog
Nfflverskog

~

Skjutbana Alternativ 5

~

Skjutbana Alternativ 6
Nyckelbiotoper

_

Naturvärden

Riksintresse friluftsliv
friluftsliv

~ Riksintresse naturvård
Riksintresse kulturmiljövård
Riksintresse Vindkraft

Figuren visar de olika alternativt av skjutbanan samt utpekade nyckelbiotoper och naturvärde. Alternativ 5 är lokaliserat öster om nyckelbiotoperna och naturvärdet samt alternativ 6.
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Beräkningsalternativ: Ny skjutbana enligt befintligt tillstånd AK4 (1101)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
11
16
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
53
57

>
60
0
2
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
1
1

>
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beräkningsalternativ: Ny skjutbana enligt befintligt tillstånd AK5 (1109)
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Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
5
10
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
29
29

>
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 1 skjutriktning 200° AK4 (1105)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
74
64
33
0
1
0
0
0
0
0
0
1
173
334
334

>
60
34
31
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
170
170

>
65
17
12
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
74
74

>
70
7
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
7
7

>
75
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 1 skjutriktning 200° AK5 (1113)
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Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
42
40
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101
213
213

>
60
20
17
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
95
95

>
65
10
10
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
48
48

>
70
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 1 skjutriktning 220° AK4 (1104)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
56
48
23
0
1
0
0
0
0
0
0
1
129
258
258

>
60
28
22
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
133
133

>
65
12
8
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
37
37

>
70
6
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
4
4

>
75
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 1 skjutriktning 220° AK5 (1112)
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10228624 Beräkning och bedömning av olika lokaliseringar av skjutbana vid Tofta skjutfält 201606-30.docx
Mall: Memo.dot ver 1.0

Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
33
28
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
157
157

>
60
16
14
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
74
74

>
65
7
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
20
20

>
70
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bilaga 1
FM2016-4026:17

4 (17)

Uppdragsnr: 10228624

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 1 skjutriktning 245° AK4 (1103)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
39
30
16
0
1
0
0
0
0
0
0
1
87
180
180

>
60
19
17
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
95
95

>
65
8
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
13
13

>
70
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
1

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 1 skjutriktning 245° AK5 (1111)
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10228624 Beräkning och bedömning av olika lokaliseringar av skjutbana vid Tofta skjutfält 201606-30.docx
Mall: Memo.dot ver 1.0

Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
27
21
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
120
120

>
60
11
13
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
58
58

>
65
5
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
5
5

>
70
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bilaga 1
FM2016-4026:17

5 (17)

Uppdragsnr: 10228624

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 1 skjutriktning 270° AK4 (1102)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
35
23
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
143
143

>
60
12
14
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
64
64

>
65
7
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
10
10

>
70
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
1

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 1 skjutriktning 270° AK5 (1110)
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10228624 Beräkning och bedömning av olika lokaliseringar av skjutbana vid Tofta skjutfält 201606-30.docx
Mall: Memo.dot ver 1.0

Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
23
17
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
100
100

>
60
9
13
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
56
56

>
65
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
3
3

>
70
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bilaga 1
FM2016-4026:17

6 (17)

Uppdragsnr: 10228624

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 1 skjutriktning 295° AK4 (1106)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
37
23
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
130
130

>
60
17
16
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
73
73

>
65
5
12
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
46
46

>
70
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
6
6

>
75
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 1 skjutriktning 295° AK5 (1114)
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10228624 Beräkning och bedömning av olika lokaliseringar av skjutbana vid Tofta skjutfält 201606-30.docx
Mall: Memo.dot ver 1.0

Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
25
17
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
86
86

>
60
12
13
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
62
62

>
65
4
2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
12
12

>
70
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bilaga 1
FM2016-4026:17

7 (17)

Uppdragsnr: 10228624

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 1 skjutriktning 320° AK4 (1107)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
41
40
56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137
160
164

>
60
22
15
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
79
79

>
65
9
14
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
63
63

>
70
3
2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
12
12

>
75
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 1 skjutriktning 320° AK5 (1115)
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10228624 Beräkning och bedömning av olika lokaliseringar av skjutbana vid Tofta skjutfält 201606-30.docx
Mall: Memo.dot ver 1.0

Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
31
18
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
93
93

>
60
15
15
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
75
75

>
65
3
12
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
48
48

>
70
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
3
3

>
75
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1

Bilaga 1
FM2016-4026:17

8 (17)

Uppdragsnr: 10228624

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 1 skjutriktning 345° AK4 (1108)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
47
113
90
0
0
0
1
0
0
0
0
0
251
339
343

>
60
32
19
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
98
98

>
65
16
15
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
75
75

>
70
4
12
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
49
49

>
75
2
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
8
8

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 1 skjutriktning 320° AK5 (1116)
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10228624 Beräkning och bedömning av olika lokaliseringar av skjutbana vid Tofta skjutfält 201606-30.docx
Mall: Memo.dot ver 1.0

Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
34
20
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
101
101

>
60
21
16
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
84
84

>
65
9
12
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
61
61

>
70
3
9
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
38
38

>
75
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1

Bilaga 1
FM2016-4026:17

9 (17)

Uppdragsnr: 10228624

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 2 skjutriktning 235° AK4 (1120)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
26
19
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
115
115

>
60
6
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
10
10

>
65
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 2 skjutriktning 235° AK5 (1194)
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10228624 Beräkning och bedömning av olika lokaliseringar av skjutbana vid Tofta skjutfält 201606-30.docx
Mall: Memo.dot ver 1.0

Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
11
14
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
62
62

>
60
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
6
6

>
65
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bilaga 1
FM2016-4026:17

10 (17)

Uppdragsnr: 10228624

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 2 skjutriktning 270° AK4 (1119)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
14
20
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
68
68

>
60
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
6
6

>
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 2 skjutriktning 270° AK5 (1193)
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10228624 Beräkning och bedömning av olika lokaliseringar av skjutbana vid Tofta skjutfält 201606-30.docx
Mall: Memo.dot ver 1.0

Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
5
4
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
14
14

>
60
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1

>
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bilaga 1
FM2016-4026:17

11 (17)

Uppdragsnr: 10228624

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 3 skjutriktning 220° AK4 (1118)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
40
24
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
123
123

>
60
20
15
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
76
76

>
65
7
5
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
21
21

>
70
1
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
8
8

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 3 skjutriktning 220° AK5 (1192)
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10228624 Beräkning och bedömning av olika lokaliseringar av skjutbana vid Tofta skjutfält 201606-30.docx
Mall: Memo.dot ver 1.0

Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
28
16
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
87
87

>
60
13
15
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
66
66

>
65
5
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
13
13

>
70
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
5
5

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bilaga 1
FM2016-4026:17

12 (17)

Uppdragsnr: 10228624

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 3 skjutriktning 255° AK4 (1117)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
26
31
66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123
126
130

>
60
14
9
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
35
35

>
65
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
12
12

>
70
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
5

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 3 skjutriktning 255° AK5 (1191)
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Mall: Memo.dot ver 1.0

Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
22
25
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
109
113

>
60
12
5
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
21
21

>
65
1
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
7

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bilaga 1
FM2016-4026:17

13 (17)

Uppdragsnr: 10228624

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 4 skjutriktning 235° AK4 (1122)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
17
8
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
62
62

>
60
4
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9
9

>
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 4 skjutriktning 235° AK5 (1196)
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Mall: Memo.dot ver 1.0

Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
7
5
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
17
17

>
60
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

>
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Uppdragsnr: 10228624

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 4 skjutriktning 270° AK4 (1121)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
4
6
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
17
17

>
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 4 skjutriktning 270° AK5 (1195)
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Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0

>
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Uppdragsnr: 10228624

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 5 skjutriktning 285° AK4 (1123)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
20
19
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
99
99

>
60
5
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
11
11

>
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 5 skjutriktning 285° AK5 (1125)
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Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
9
6
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
27
27

>
60
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
1

>
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Uppdragsnr: 10228624

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 6 skjutriktning 285°, skjutavstånd 300 m AK 4 (1124)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
8
7
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
32
32

>
60
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

>
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 6 skjutriktning 285°, skjutavstånd 300 m AK 5 (1126)
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Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
3
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
11
11

>
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Uppdragsnr: 10228624

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 6 skjutriktning 285°, skjutavstånd 200 m AK4 ( 1199)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
4
6
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
17
17

>
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 6 skjutriktning 285°, skjutavstånd 200 m AK5 ( 1200)
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Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
3
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
5
5

>
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Ledningskontoret

Ärende RS 2016/252
21 september 2016

Lena Johansson
Lars Stenström

Regionstyrelsens arbetsutskott

Remiss - Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för
Stockholmsregionen, RUFS 2050
Förslag till beslut i regionstyrelsens arbetsutskott

•

Synpunkter på nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS
2050, överlämnas till Stockholms läns landsting enligt upprättat förslag till
remissyttrande.

Sammanfattning

Stockholms läns landsting har gett Region Gotland tillfälle att lämna synpunkter på
samrådsförslaget till den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS
2050.
Planen ligger till grund för den fysiska planeringen och för tillväxtarbetet i regionen.
Formellt är planen en regionplan för Stockholms län och ska omfatta åtta år.
Efter remissen kommer utställningsversionen av RUFS 2050 att tas fram under
hösten 2017. Under utställningen kan åter synpunkter lämnas. Därefter behandlas
den slutgiltiga planen i landstingsfullmäktige under 2018. Den nya planen ska börja
gälla 2018.
Sista svarsdag för remissen är 2016-09-30 varför regionstyrelsens arbetsutskott
föreslås besluta i ärendet.
Ärendebeskrivning

Stockholms läns landsting har gett Region Gotland tillfälle att lämna synpunkter på
samrådsförslaget till RUFS 2050, den regionala utvecklingsplanen för
Stockholmsregionen 1. Planen ligger till grund för den fysiska planeringen och för
tillväxtarbetet i regionen. Formellt är planen en regionplan för Stockholms län och
ska omfatta åtta år. Men starka samband finns med grannlänen som är aktiva i
framtagandet av planen.

1

http://rufs.se/globalassets/h.-publikationer/rufs_2050_samrad_final_webb.pdf
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Ärende RS 2016/252

Efter remissen kommer utställningsversionen av RUFS 2050 att tas fram under
hösten 2017. Under utställningen kan åter synpunkter lämnas. Därefter behandlas
den slutgiltiga planen i landstingsfullmäktige under 2018. Den nya planen ska börja
gälla 2018.
Samrådsförslaget bygger i stora delar på den nuvarande planen, RUFS 2010.
Förändringar är gjorda mot bakgrund av önskemål om att förstärka
genomförandedelarna, tydligare prioriteringar och för att ny kunskap tillkommit.
Samrådsförslaget består av två delar, i den första ingår vision, utmaningar och mål
och i den andra behandlas planens genomförande.
Visionen för Stockholmsregionen ligger fast sedan tidigare – ”Europas mest
attraktiva storstadsregion”. Visionen ska vägleda arbetet i planens fyra
tidsdimensioner: på kort sikt (2018 – 2026), på medellång sikt (fram till 2030), på lång
sikt (fram till 2050) och i ett längre perspektiv (bortom 2050). Visionen ska visa
vägen i arbetet för en inkluderande, jämlik, tillgänglig, konkurrenskraftig,
kunskapsintensiv och resilient 2 region.
För att bedöma om utvecklingen går i visionens riktning har planen fyra
övergripande mål, något reviderade sedan tidigare, som ytterligare ska definiera
regionens attraktivitet:
• En tillgänglig region med god livsmiljö
• En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region
• En ledande tillväxt- och kunskapsregion
• En resurseffektiv och resilient region.
De fyra målen är nedbrutna i delmål. Därutöver rymmer planförslaget ett tjugotal
prioriterade åtgärder, konkreta insatser i det korta tidsperspektivet (2018 – 2026),
under tre övergripande rubriker som anger inriktningen på vad åtgärderna ska leda
till:
• Knyt ihop samt bygg tätt, varierat och kollektivtrafiknära.
• Säkra värden genom att leva klimatsmart, värna naturresurser och utveckla
effektiva system.
• Stärk konkurrenskraften med smart, grön och inkluderande tillväxt.
I samrådsförslaget definieras de största utmaningarna för Stockholmsregionen. De
handlar om att kunna kombinera befolkningstillväxt med förbättrad miljö och hälsa,
att Stockholmsregionen är en liten storstadsregion och samtidigt internationellt
ledande, att öka tryggheten samtidigt som världen uppfattas som osäker, att minska
klimatpåverkan samtidigt som ökad tillgänglighet och ekonomisk tillväxt ska
möjliggöras, att åtgärda kapacitetsbrister när behoven fortsätter att växa och att ha en
fortsatt öppen region och samtidigt stärka inkluderingen.
Den rumsliga strukturen i RUFS 2050 bygger på samma grund som i RUFS 2010, att
Stockholmsregionen ska utvecklas så att bebyggelsestrukturen,
transportinfrastrukturen, den tekniska försörjningen, gröna kilar och blåstrukturen
samverkar på ett effektivt sätt. Några viktiga planeringsprinciper i sammanhanget är
att skapa täta och varierade stadsmiljöer i goda kollektivtrafiklägen, att utveckla de
regionala stadskärnorna, att värna de gröna kilarna och att den sociala
2

Resiliens är ett systems långsiktiga förmåga att hantera väntade och oväntade störningar och förändringar, samt att
återuppbygga viktiga funktioner och att vidareutvecklas, utan att systemet kollapsar. För ett samhällssystem kan det exempelvis
handla om förmågan att hantera naturkatastrofer, världsoro eller större olyckor. (RUFS 2050)
2 (3)
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sammanhållningen ökar. Samrådsförslaget innehåller ingen slutlig plankarta utan
istället två alternativa strukturbilder (olika bebyggelseutveckling), i syfte att stimulera
en diskussion om vägval och konsekvenser.
Bedömning

Gotland har starka samband med Stockholmsområdet. Samverkan och utbyte sker
inom många områden inom näringslivet, offentlig sektor, service, etc.
Kommunikationerna sker till stor del med Stockholmsregionen.
Kopplingarna till Stockholmsregionen gör att samarbetet i ”storregionala” frågor bör
utvecklas, i de delar som är relevanta för Gotland. Idag finns i ett närliggande
sammanhang, samarbetet inom En Bättre Sits, i transport- och infrastrukturfrågor. I
fortsättningen bör Gotland ta större del i arbetet med RUFS 2050. Så kan Gotland ta
del i processen och vara med och påverka, samtidigt som Gotland kan bidra med
erfarenheter och kunskap.
Beslutsunderlag

Remiss från Stockholm läns landsting, 2016-04-11. Remiss - Samråd om nästa
regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
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Ärendenr RS 2016/252

Regionstyrelsen

Handlingstyp Remissvar
Datum 22 september 2016

Stockholms läns landsting
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Box 22550
104 22 Stockholm

Remiss - Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för
Stockholmsregionen, RUFS 2050
TRN 2016-0047
Stockholms läns landsting har gett Region Gotland tillfälle att lämna synpunkter
på samrådsförslaget till den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen,
RUFS 2050.
Region Gotland anser att förslaget till regional plan för Stockholmsregionen,
RUFS 2050, är ett viktigt kunskaps- och planeringsunderlag för utveckling av
hela den funktionella regionen. Region Gotland menar att framtagande av
gemensamma mål och utgångspunkter för planering stärker regionens
förutsättningar att arbeta för en hållbar utveckling.
Gotland har starka samband och kopplingar till Stockholmsområdet. Det gäller
inom näringsliv, besöksnäring, offentlig verksamhet, service, utbildning, etc.
Transportsystemen stöder detta mönster. Indelningskommittén har också av
denna anledning förordat att Stockholm och Gotland bildar en gemensam
region. Region Gotland anser att de övergripande målen som tas upp i RUFS
2050 är relevanta för hela den funktionella regionen, till vilken vi anser att
Gotland i flera avseenden tillhör. Vi anser vidare att Region Gotland bör
medverka i det fortsatta arbetet med RUFS 2050. Gotlands erfarenheter och
kompetens inom flera områden, t.ex. landsbygdsutveckling, kan kvalitativt bidra
till arbetet.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Peter Lindvall
Regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3
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Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF, ansvarar för regionplanering och
regionala utvecklingsfrågor i Stockholms län. TRF arbetar på uppdrag av landstingsstyrelsen och tillhör Stockholms läns landsting (SLL). Vi bidrar till Stockholmsregionens
utveckling genom en utvecklingsplanering som grundas på kvalificerat underlag och
analys. Genom samverkan och kommunikation bidrar vi till att regionens aktörer når
en gemensam syn på regionens utveckling. Vi ger förutsättningar och tar initiativ för
att visioner, mål, strategier och åtaganden i den Regionala utvecklingsplanen för
Stockholmsregionen (RUFS) ska bli verklighet.
Vi bevakar systematiskt utvecklingen i regionen och omvärlden. I TRF:s rapportserie
presenteras kunskapsunderlag, analyser, scenarion, kartläggningar, utvärderingar,
statistik och rekommendationer för regionens utveckling. De flesta rapporter är
framtagna av forskare, utredare, analytiker och konsulter på uppdrag av TRF.
Citera gärna innehållet i rapporten men uppge alltid källan. Även kopiering av sidor i
rapporten är tillåtet förutsatt att källan anges och att spridning inte sker i kommersiellt
syfte. Återgivning av bilder, foto, figurer och tabeller (digitalt eller analogt) är inte tillåtet
utan särskilt medgivande.
TRF är i likhet med Stockholms läns landstings samtliga förvaltningar miljöcertifierade
enligt ISO 14001. SLL:s upphandlade konsulter möter särskilt ställda miljökrav. Denna
trycksak är tryckt enligt SLL:s miljökrav

Texts and maps stemming from research projects under the ESPON programme presented in
this report do not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee.
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Förord
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen är vårt gemensamma kontrakt
och pekar ut den långsiktiga riktningen för vår region. Utvecklingsplanen ligger till
grund för såväl den fysiska planeringen som tillväxtarbetet i regionen. Samrådsförslaget
är basen för nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.
Era signaler från aktualitetsarbetet med nuvarande regionala utvecklingsplan, RUFS
2010, var tydliga; vision och mål är bra, rör inte för mycket i den rumsliga strukturen,
men prioritera tydligare, sätt det sociala perspektivet, landsbygd och skärgård liksom
klimatarbetet mer i fokus och se till att det som står i planen också blir verklighet.
Samrådsförslaget är underlag för dialogen om Stockholmsregionen och inriktning för
det regionala utvecklings- och planeringsarbetet. Nu behöver vi er hjälp och kompetens
för att ta ställning till de förslag som har utarbetats.
Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd beslutade vid sitt sammanträde den
22 mars 2016 att skicka samrådsförslaget på remiss. Remissperioden pågår fram till
och med den 30 september 2016. Till samrådsförslaget hör också en samlad konsekvensbeskrivning och en bilaga om de storregionala perspektiven, som Stockholms läns
landsting tagit fram tillsammans med planeringsorganen i östra Mellansverige.
De sex månader vi nu har framför oss kommer att bli både spännande och lärorika.
Vi är särskilt intresserade av att få era synpunkter på samrådsförslagets mål och delmål,
urvalet av prioriterade åtgärder, vägvalen för den rumsliga strukturen, och hur er
organisation kan bidra till utvecklingen av regionen.
Under samrådsperioden kommer vi att ordna flera aktiviteter som ni är välkomna att
delta i, och vi hoppas att ni också tar egna initiativ till att diskutera de här frågorna både
inom er organisation och med varandra.
Jag ser fram emot era synpunkter och en spännande dialog!

Hanna Wiik
Förvaltningschef
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Stockholms läns landsting
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Centrala begrepp
Här förklaras generella begrepp och ord som förekommer genomgående i samrådsförslaget.
Befolkningsprognos
En detaljerad beräkning av den framtida befolkningen
per år utifrån kunskap om demografi och migration.
Hänsyn kan även tas till hur förändringsfaktorer som
bostadsbyggande och konjunktursvängningar påverkar
utvecklingen.

Grönstruktur
Grönstruktur är den sammanhängande väven av grönska som finns både mellan husen i tätorter, i anslutning
till bebyggelsen och i det omgivande landskapet. Den
regionala grönstrukturen i RUFS består av tätortsnära
gröna kilar och stora samlade rekreations-, natur- och
kulturmiljövärden. De gröna kilarna ligger i anslutning till
den samlade bebyggelsestrukturen och innehåller både
kilområden, gröna värdekärnor och gröna svaga samband (se RUFS 2010).

Blåstruktur
Den sammanlagda ytan av vatten inom ett geografiskt

Hållbar utveckling

område.

Hållbar utveckling handlar om att säkerställa goda livsvillkor för alla människor nu och i framtiden. Utgångs-

En bättre sits
En bättre sits, EBS, är Mälardalsrådets storregionala

punkten i RUFS 2050 är att människan är i centrum, att
ekologin sätter ramarna och att ekonomin är ett medel

process inom infrastruktur och transporter som har
pågått under flera år.

och en förutsättning för hållbar utveckling. Det här
förtydligar att social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet inte är tre separata spår utan att de hör ihop och

BRP

påverkar varandra.

Bruttoregionalprodukt, det vill säga värdet av all
produktion av varor och tjänster i en region.

Inkludering

Ekosystemtjänster

Inkludering handlar om integrerade utvecklingsprocesser i företag, organisationer och samhället i stort, proces-

Produkter och tjänster som naturen skapar och som
människor utnyttjar. De brukar delas in i fyra olika
huvudkategorier: producerande, exempelvis mat och

ser som leder till inkluderande synsätt och motverkar
exkluderande strukturer. Detta är ett villkor för att

råvaror, kulturella, exempelvis naturupplevelser, regle-

innovativ drivkraft för affärs-, verksamhets- och
samhällsutveckling.

rande, exempelvis vattenrening och pollinering samt
understödjande, exempelvis biologisk mångfald och det
hydrologiska kretsloppet.

mångfald och olikheter ska kunna användas som en

Interkulturellt
Interaktioner mellan personer eller grupper från skilda

Europa 2020
EU:s tillväxtstrategi för tioårsperioden 2010–2020 med

kulturer, med skilda modersmål och levnadsregler, som
bygger på en ömsesidig förståelse och respekt dem

fem överordnade mål för sysselsättning, innovation,
utbildning, social sammanhållning, samt energi och

emellan. Begreppet skiljer sig från det närbesläktade
begreppet mångkulturalitet som endast avser flera kul-

klimat som ska uppnås före 2020.

turers parallella samexistens i ett samhälle utan att interaktioner är nödvändiga.

Flerkärnighet
Flera tätorter i en funktionell region som kompletterar
varandra när det gäller framför allt service, arbetsplatser

Mobility management

och boende.

Mobility management, MM, är ett samlingsnamn för
åtgärder för att påverka beteenden inom transport-

Framskrivningar

området och ett komplement till annan trafikplanering.
Grundläggande är användningen av mjuka åtgärder så

Beräkning av den genomsnittliga framtida utvecklingen
av befolkningsmängd fram till ett visst år, utifrån att
parametrar som födelsetal, dödstal, inflyttning och

som information och kommunikation, liksom organisa-

utflyttning följer vissa mönster. Framskrivningar görs

användandet av transporter och infrastruktur.

också för ekonomisk utveckling och sysselsättning.

tion och koordination av olika tjänster. Syftet är att
påverka resan innan den har börjat och effektivisera
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Mångfald

Socialt kapital

Mångfald är ett normkritiskt förhållningssätt som bygger

Kortfattat kan det beskrivas som graden av tillit som indi-

på att alla människor, oavsett kön, könsidentitet, etnicitet,
sexuell läggning, sexuell identitet, funktionsvariation, reli-

vider har till varandra och till samhället. Se också faktaruta
sidan 61.

gion, kultur eller ålder har jämlika möjligheter att utveckla
sig utifrån sin kompetens, och att frigöra sina livschanser.

Funktionell analysregion, FA-region
Statistiska centralbyråns SCB:s beteckning för Stockholms

Resiliens
Resiliens är ett systems långsiktiga förmåga att hantera
väntade och oväntade störningar och förändringar, samt
att återuppbygga viktiga funktioner och att vidareutveck-

funktionella analysregion som bygger på pendlingskriterier. En FA-region är en region, inom vilken människor kan
bo och arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande
resor. Indelningen i FA-regioner (funktionella analysregio-

las, utan att systemet kollapsar. För ett samhällsystem kan

ner) användas vid regionala analyser. Enligt Tillväxtverket

det exempelvis handla om förmågan att hantera naturkatastrofer, världsoro eller större olyckor.

finns det i dag 60 FA-regioner i Sverige.
Strukturfond

Robusthet

EU:s struktur- och investeringsfonder, ESI, som syftar

Ett systems förmåga att stå emot kända störningar utan
att förändras.

till att skapa ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom EU.

RUFS

Transportarbete

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen,

Transportarbete delas in i person- och godstransportarbete. Persontransportarbetet mäts i personkilometer:

vilket innebär att det är en regionplan enligt plan- och
bygglagen (2010:900) som också hanterar utvecklingsoch tillväxtfrågor i den regionala skalan. Sedan tidigare
finns RUFS 2001 och RUFS 2010.

antalet personer som färdas i ett fordon, multiplicerat med
antalet resta kilometer för var och en. Godstransportarbetet mäts i tonkilometer: varje godsenhets massa i ton,
multiplicerat med transportsträckan i kilometer för var

RUS och RUP

och en.

Regional utvecklingsstrategi och Regionalt utvecklingsprogram. Dessa begrepp används synonymt. RUP

Östra Mellansverige, ÖMS

återvinns i förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete.

Östra Mellansverige utgörs i geografisk mening av
Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län,
Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län och

Rumslig struktur

Gävleborgs län. Det finns ett samarbete och en ambition

Geografisk fördelning av bebyggelse, infrastruktur och
andra fysiska funktioner som påverkar mark och vatten.

att samordna RUFS- och RUS-processerna mellan länen,
vilket uttrycks genom den bilagda handlingen ”ÖMS 2050
– samverkan och planering i Östra Mellansverige”.
ÖMS ska inte förväxlas med strukturfondsområdet östra
Mellansverige där Stockholms län inte ingår.
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Inledning

Det inledande kapitlet är en introduktion till samrådsförslaget.
Här beskrivs huvudprinciperna i den nuvarande regionala utvecklingsplanen
för Stockholmsregionen, RUFS 2010, samt planprocessen, tidsperspektivet
och målstrukturen i kommande RUFS 2050.
1.1 En genomförandeinriktad plan

finns behov av förtydliganden och uppdateringar samt

Liksom tidigare regionala utvecklingsplaner ska den

att det behövs en tydligare prioritering av vilka åtgär-

kommande regionala utvecklingsplanen RUFS 2050

der som ska genomföras och vilken riktning den kom-

vara känd, förankrad och gemensam. Den ska även

mande regionala utvecklingsplanen ska peka ut. Efter-

sträva mot att bli mer genomförandeinriktad än tidigare

som RUFS 2010 formellt upphör att gälla efter sex år1,

regionala utvecklingsplaner för Stockholmsregionen.

arbetar Stockholms läns landsting med att ta fram en

Stockholmsregionen består av tusentals aktörer och

ny regional utvecklingsplan, RUFS 2050, som bygger

mer än 2,2 miljoner individer som driver utvecklingen

vidare på RUFS 2010, men som tar fasta på de syn-

framåt inom näringsliv, akademi, förvaltning, fören-

punkter som kom fram under aktualitetsarbetet. Den

ingsliv, trossamfund, nöjesliv och umgänge med mera.

nya planen börjar gälla 2018.

Det regionala utvecklingsarbetet drivs av många

Visionen om att vara Europas mest attraktiva stor-

olika aktörer genom projekt, planer och aktiviteter. En

stadsregion ligger fast. Utmaningarna, som identifie-

regional utvecklingsplans främsta funktion är att peka

rades redan i RUFS 2010 och som bekräftades i pro-

ut en långsiktig gemensam riktning för regionen.

grammet för RUFS 2050, kommer att vara viktiga

Genom att ha fokus på långsiktigt väl underbyggda mål

utgångspunkter även i RUFS 2050. De övergripande

kan därmed den regionala utvecklingsplanen fylla

målen är fortsatt aktuella med vissa kompletteringar.

funktionen av ett regionalt kontrakt om den långsiktiga

För den rumsliga strukturen och för de övergripande

inriktningen och samtidigt ligga till grund för igång-

målen har målåret flyttats fram från 2030 till 2050.

sättningen av konkreta projekt, åtaganden och investe-

Den långsiktiga planeringen måste alltså ta hänsyn till

ringar som genomförs i närtid.

konsekvenserna av olika beslut, inte bara för invånare

Planen ska alltså peka ut regionens samlade vilja
och vägleda regionens aktörer under planperioden att

som lever i dag, utan även för kommande generationer.
Den rumsliga strukturen i RUFS 2010 bygger på ett

ta sig an de utmaningar som finns. Planen ska vara sek-

antal bärande element, Stockholmsregionen ska

torsövergripande så att det kan uppstå synergier mel-

utvecklas så att bebyggelsestruktur, infrastruktur för

lan olika intressen och det samlade utvecklingsarbetet

transporter, teknisk försörjning, gröna kilar och blå-

leder till gemensamma nyttor.

struktur samverkar på ett effektivt sätt, berikar och
kompletterar varandra. Några viktiga planeringsprin-

1.2 Huvudprinciperna i RUFS 2010 ligger fast

ciper är att skapa täta och varierade stadsmiljöer i goda

Under 2013–2014 genomförde Stockholms läns lands-

kollektivtrafiklägen, och att utveckla de yttre regionala

ting ett aktualitetsarbete av RUFS 2010. Det framkom

stadskärnorna samtidigt som de gröna kilarna värnas

då att regionens aktörer upplevde att RUFS 2010 i stora

och den sociala sammanhållningen ökar i hela regio-

delar fortfarande är aktuell och användbar, men att det

nen. Dessa element gäller även för RUFS 2050.

1 Enligt tidigare plan- och bygglag (1987:10) var giltighetstiden för en regionplan sex år vilket innebär att RUFS 2010
formellt upphör att gälla i september 2016. I nuvarande lagstiftning (2010:900) har giltighetstiden utökats till åtta år.
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Figur 1. Planprocessen för RUFS 2050
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1.3 Planprocessen för RUFS 2050

förslaget ställs ut under hösten 2017 och ytterligare en

RUFS 2010 är sedan augusti 2010 Stockholms läns

remissomgång genomförs. Därefter tas ett slutligt för-

regionala utvecklingsplan. Att ta fram en ny regional

slag fram för politisk behandling i landstinget. Den nya

utvecklingsplan för Stockholmsregionen är en omfat-

regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen,

tande process som pågår i flera år. Arbetet förutsätter

RUFS 2050, kommer att gälla för perioden 2018–2026.

en tät dialog med alla de organisationer som sedan ska
som nu föreligger är samrådsförslag RUFS 2050, det

1.4 Tidsperspektiv och målstruktur
i RUFS 2050

vill säga ett förslag till ny regional utvecklingsplan som

Genom aktualitetsarbetet framkom att det saknades

regionens aktörer ska samråda kring och lämna syn-

ett tydligt genomförandeperspektiv i RUFS 2010. Uti-

punkter på under samrådet.

från de synpunkter som framkom togs ett nytt system

medverka till att planen blir verklighet. Det dokument

Den 20 augusti 2015 godkände Tillväxt- och region-

för mål, delmål och åtgärder fram i programmet för en

planenämnden programmet för nästa regionala

ny regional utvecklingsplan, kopplat till flera tidshori-

utvecklingsplan, RUFS 2050. Programmet beskriver

sonter.

ramarna för arbetet med att ta fram nästa plan och

RUFS 2050 har fyra tidsperspektiv: ett kort, ett

utgår från RUFS 2010 samt det aktualitetsarbete som

medellångt och ett långt, samt en utblick mot framtiden.

gjordes av planen under 2013–2014. Under hösten

• Kort sikt: 2018–2026, planens giltighetstid enligt

2015 påbörjades arbetet med det samrådsförslag som
nu finns framtaget.

plan- och bygglagen. Gäller huvudsakligen de prioriterade åtgärderna.

Mellan april och till och med september 2016 kommer samrådet om nästa regionala utvecklingsplan för
Stockholmsregionen att pågå. Då har alla regionens
aktörer möjlighet att komma med synpunkter på hur de

• Medellång sikt: fram till 2030. Målår för delmålen.
• Lång sikt: fram till 2050. Målår för hela planen,
strukturbilderna och regionens övergripande mål.
• Bortom 2050: i ett ännu längre tidsperspektiv än

vill att regionen ska utvecklas och hur den kommande

planens målår, och samtidigt även i de kortare

RUFS 2050 ska se ut.

tidsperspektiven. Gäller visionen och planens

Efter samrådet fortsätter arbetet med den regionala

förhållningssätt.

utvecklingsplanen och ett nytt förslag tas fram. Plan-

Figur 2. Målstrukturen i förhållande till tidsperspektiven i RUFS 2050

Vision: Europas mest attraktiva storstadsregion

Övergripande mål

Delmål

Prioriterade åtgärder

2018

2026

2030

2050
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1.5 Geografi i RUFS 2050

1.6 Läsanvisning

Den regionala utvecklingsplanen gäller formellt för

Del 1 tar avstamp i visionen för Stockholmsregionen

Stockholms län. Samtidigt är de geografiska samban-

– Europas mest attraktiva storstadsregion – och ett

den starka med grannlänen. Delar av arbetsmarknad

förstärkt perspektiv på hållbar utveckling (kapitel 2).

och bostadsmarknad är gemensamma och infrastruk-

Planens funktion och användning definieras (kapitel

turen är sammanlänkad utan gränser. Det finns ett

3). Därefter presenteras förutsättningar och utma-

ömsesidigt utbyte och till viss del beroende som gör att

ningar för Stockholmsregionen (kapitel 4) som en bak-

samverkan med omgivningen är nödvändig.

grund för de mål regionen behöver uppnå för att visio-

I arbetet med genomförande av RUFS 2010 har samarbetet i det som kallas östra Mellansverige utvecklats

nen ska bli verklig inom ramen för en hållbar
utveckling (kapitel 5).

och flera gemensamma projekt har drivits. I östra

Del 2 inleds med prioriterade åtgärder (kapitel 6)

Mellansverige ingår förutom Stockholms län även

och med generella förhållningssätt och insatsområden

Gävleborgs län, Uppsala län, Västmanlands län,

i olika tematiska frågor (kapitel 7) som både är väg-

Örebro län, Östergötlands län och Södermanlands län.

ledande för att styra regionen i riktning mot målen och

Samverkan mellan de regionala organisationerna har

som visar hur målen kan uppnås. Två alternativa struk-

lett till en gemensam skrift som ingår som bilaga till

turbilder presenteras (kapitel 8). Dessa ska användas

samrådsförslaget.

som verktyg för att diskutera viktiga vägvalsfrågor i
regionens utveckling, hur olika insatser påverkar
utvecklingen och vilka konsekvenser detta kan få.
Avslutningsvis beskrivs den samlade konsekvensbedömningen av planen samt processen fram till
antagen plan.

INLEDN ING

BEGREPP I RUFS 2050
Vision
Att vara Europas mest attraktiva storstadsregion är
en ledstjärna för regionens utveckling. Visionen ska
driva arbetet hela tiden, men den är inte ett slutligt
tillstånd. Den finns därför med i alla tidsdimensioner.

Förhållningssätt
De redovisade förhållningsätten är en vägledning
för hur RUFS 2050 bör tillämpas i olika regionala och
lokala processer, dokument och beslut inom olika
fördjupningsområden. De förtydligar också hur
regionplaneringen kan förväntas ta ställning i olika

Utmaningar
Utmaningarna pekar på de svårigheter som måste
bemötas i arbetet med regionens utveckling. De visar
också på olika möjligheter som behöver tillvaratas.

frågor, till exempel i remissvar till kommunala aktörer.
Förhållningssätt kommer även utformas för plankartan.

Utmaningarna blir tydliga när Stockholmsregionens
utvecklingsambitioner relateras till förutsättningarna, omvärldens påverkan och bedömningar om
framtiden.

Strukturbilder

De övergripande målen beskriver vad som ska
känneteckna Stockholmsregionen framåt. Tidsperspektivet för målen är planens horisontår 2050.

Strukturbilderna i samrådsförslag RUFS 2050 beskriver
olika möjligheter till hur den fysiska strukturen kan
utvecklas mot år 2050. Den verkliga utvecklingen
påverkas av såväl marknadskrafter som politiska beslut
på olika nivåer. Men regionens möjlighet att påverka
den långsiktiga utvecklingen underlättas om det finns
en tydlig regional inriktning för vilken struktur regionens aktörer vill se.

Delmål

Regionala stadskärnor

Delmålen är specifika ambitioner som är kopplade till
de övergripande målen. De ska vara möjliga att följa
upp och tydligt signalera regionens ambitioner.

I regionen utpekade platser som har en särskilt hög
regional tillgänglighet och vars utveckling kommer
bidra till att Stockholmsregionens struktur blir mer
flerkärnig. De regionala stadskärnorna ska både
motverka att bebyggelse och verksamheter sprids ut
i regionen och avlasta de centrala delarna.

Övergripande mål

Delmålen ska bidra till att de övergripande målen nås
och de ska också kunna fungera som utgångspunkt
för överenskommelser och åtgärder.
Prioriterade åtgärder
Prioriterade åtgärder är konkreta insatser som behöver genomföras i det korta tidsperspektivet, företrädesvis under planens giltighetstid, 2018–2026, för att
regionens mål ska nås på längre sikt. De ska visa vad
som är viktigast att göra på kort sikt ur ett regionalt
perspektiv och ska möjliggöra en tydligare ansvarsfördelning mellan aktörerna i regionen. De prioriterade åtgärderna ska kunna revideras inom ramen för
planens giltighetsperiod; när en åtgärd är genomförd kan andra åtgärder lyftas in. För att de prioriterade åtgärderna ska kunna genomföras krävs det att
nyckelaktörerna deltar aktivt i det regionala utvecklingsarbetet.

Nod
Orter och samhällen på landsbygden som utgör knutpunkt för kollektivtrafiken och har en bredd av service,
exempelvis livsmedelsbutik, förskola, skola och äldreomsorg. Noder har stor betydelse för närliggande
mindre orter och för den omgivande landsbygden.
Tyngdpunkt
Mindre orter och samhällen på landsbygden som har
en kollektivtrafikhållplats och någon form av service,
exempelvis skola och livsmedelsbutik. Tyngdpunkterna
har betydelse för den omgivande landsbygden.
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2 | Europas mest attraktiva storstadsregion
Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion. För att
vara det krävs ett ständigt arbete med hållbar utveckling, att regionen är resilient,
har människan i fokus och att de klimatpåverkande utsläppen minskar. Visionen är
en ledstjärna i planeringen, genomförandet och uppföljningen av RUFS 2050.
Stockholmsregionen ska upplevas som attraktiv av de

2.1 En region som är hållbar

människor som bor, arbetar och vistas där. Men attrak-

I RUFS 2050 tillämpas ett uppdaterat förhållningssätt

tivitet handlar också om regionens relation till omvärl-

till hållbar utveckling: Människan är i centrum, ekolo-

den, hur Stockholmsregionen kan bidra till att skapa

gin sätter ramarna och ekonomin är ett medel och en

goda förutsättningar även utanför regionens gränser.

förutsättning för hållbar utveckling. Det uppdaterade

Att vara en attraktiv region ska också vara en utgångs-

förhållningssättet betonar att de tre hållbarhetsper-

punkt för planeringen, genomförandet och uppfölj-

spektiven – det sociala, det ekologiska och det ekono-

ningen av RUFS 2050. Planeringen av regionens

miska – är beroende av varandra och ska hanteras till-

utveckling är inget avgränsat projekt som tar slut när

sammans. Det förtydligar också att hållbar utveckling

planen antas, utan en del av en kontinuerlig process

inte handlar om att skydda miljön från människan

som ska vägleda arbetet för en inkluderande, jämlik,

utan om att skapa goda livsvillkor för alla människor,

tillgänglig, konkurrenskraftig, kunskapsintensiv och

nu och i framtiden.

resilient region. Såväl i det dagliga arbetet som i de

Ett socialt hållbart samhälle där invånarna känner

långsiktiga ambitionerna för regionen. För att vara

tillit och upplever att det finns möjligheter att utvecklas

Europas mest attraktiva storstadsregion krävs det att

lägger grunden till ekonomisk tillväxt. Ekonomisk

alla regionens aktörer, såväl privata och offentliga som

utveckling och tillväxt är i sin tur en förutsättning för

enskilda invånare, bidrar till utvecklingen, såväl inom

invånare att hitta ett jobb som passar dem och för att

som utanför regionens gränser.

investera i både samhällsservice och en bättre miljö.

Figur 3. Förhållningssättet syftar till ökade
synergier och stärkta samband.

Ekologisk

Social

Ekonomisk
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Arbete och utbildning är viktigt för både social och eko-

gande egenskaper som bygger upp resiliens. Dessa

nomisk hållbarhet. Stockholmsregionens attraktivitet

begrepp betyder olika saker beroende av vilket system

och invånarnas hälsa är beroende av ren luft, friskt vat-

man talar om, exempelvis Östersjöns ekologiska status,

ten och välmående ekosystem. Att säkerställa ekolo-

utbildningssystemets kvalitet och genomströmning.

gisk hållbarhet är därmed viktigt för både social och

Men begreppen är användbara för all slags systemana-

ekonomisk hållbarhet.

lys. Resultaten kan användas i planeringen av framtida

Detta förhållningssätt innebär ett tydliggörande

investeringar och utvecklingsinsatser i regionen, exem-

vad gäller ekonomins roll för att stärka regionens håll-

pelvis för att bidra till att främja regionens inklude-

bara utveckling. De investeringar och utvecklingsin-

rande strukturer, att geografiskt och ekonomiskt över-

satser som behövs för att Stockholmsregionen ska vara

brygga befintliga sociala och kulturella klyftor, samt att

Europas mest attraktiva storstadsregion ska leda till

fysiskt och samhälleligt bryta den socioekonomiska

att regionens invånare upplever ett gott och tryggt liv

segregationen i regionen.

samtidigt som de ekologiska planetära gränserna inte
överskrids. Regionen behöver ett dynamiskt, starkt

2.3 En region med människan i fokus

och kunskapsinriktat näringsliv för att kunna säker-

Stockholmsregionen kännetecknas av en internationell

ställa välfärden för den växande befolkningen, men

befolkning där människor har sina rötter i alla delar av

också för att klara omställningen till att minska sam-

världen. De flesta nationer världen över, även Sverige,

hällets negativa påverkan på miljö och klimat.

har skrivit under FN:s deklaration för mänskliga rättigheter och implementerat den i nationell lagstiftning.

2.2 En resilient region

Deklarationen för mänskliga rättigheter har därmed

Resiliens är ett systems långsiktiga förmåga att stå

blivit en gemensam internationell värdegrund som

emot eller hantera olika störningar och förändringar,

också binder samman Stockholmsregionens inter-

återuppbygga viktiga funktioner och vidareutvecklas.

nationella befolkning och även ligger som grund för

Det handlar också om att kunna vända kris till möjlig-

RUFS 2050.

het. För ett ekosystem, till exempel en skog, kan det

ring och genomförande till uppföljning och utvärdering

ningar. För ett samhällsystem kan det handla om att

av utvecklingsinsatser och ordinarie verksamhet – har

hantera naturkatastrofer, större olyckor och ekono-

människan i fokus. Den syftar till att alla regionens

miska eller samhälleliga kriser. Resiliens är ett centralt

invånare behandlas jämlikt oavsett individens:

förhållningssätt i RUFS 2050.

• könstillhörighet: man, kvinna eller person som avser

fokuserar på samverkan mellan de sociala, ekologiska

att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet
• könsidentitet: cis-person2, transperson

och ekonomiska aspekterna av hållbar utveckling, dels

• sexuell läggning

att det inte förutsätter en linjär, förutsägbar utveckling.

• hudfärg, språk, namn, etniska eller nationella

Förlust av resiliens kan leda till att ett system plötsligt
kollapsar eller övergår till ett nytt tillstånd – något
som brukar kallas för tröskeleffekt, eller på engelska
”tipping-point”. Tröskeleffekter kan uppstå för såväl
ekosystem som samhällsystem.
I ett regionalt planeringsperspektiv bör man räkna

Alla människor
är födda fria
och lika i värde
och rättigheter.
De har utrustats
med förnuft
och samvete
och bör handla
gentemot varandra i en anda av
gemenskap
FN:s allmänna
förklaring om
de mänskliga
rättigheterna,
artikel 1.

Den regionala utvecklingsplaneringen – från plane-

handla om återväxt efter stormar, bränder och förore-

Utmärkande för begreppet resiliens är att det dels
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ursprung
• religion, trosuppfattning och traditioner som är
kopplade till det
• fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga

Kvinnor och
män ska ha
samma makt
att forma samhället och sina
egna liv. Det
omfattar bland
annat frågor som
makt, inflytande,
ekonomi, utbildning, arbete och
fysisk integritet
Det övergripande
målet för Sveriges
jämställdhetspolitik.

funktionsvariationer
• ålder.

med att oförutsedda störningar och kriser kan uppstå,
det kan vara alltifrån socioekonomiska, interkulturella

En jämlik regional utvecklingsplanering innebär att

förskjutningar, ekonomisk strukturkris, till klimatför-

invånarnas olikheter bejakas som en resurs för regio-

ändringar, olyckor och geopolitiska omvälvande hän-

nens utveckling och innovation. Alla invånares förmå-

delser i världen. Exempelvis kan bristande social sam-

gor tas till vara utan att någon person eller grupp blir

manhållning öka risken för spänningar och

diskriminerad. Jämställdhet beskriver förhållandet

motsättningar som urholkar tilliten mellan invånare

mellan kvinnor och män och råder då kvinnor och män

till samhälleliga institutioner. Flexibilitet, diversitet,

har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter

Ett barn – varje
människa under
18 år – har samma rättigheter
och lika värde.
Ingen får diskrimineras och
barnets bästa ska
alltid komma i
första rummet

anpassningsförmåga och robusthet är några grundläg-

inom livets alla områden.

FN:s barnkonvention.

2 Cis är latin och betyder på samma sida och används för att beskriva en person som identifierar sig med det vid födseln
biologiskt tilldelade könet. Ordet har inget med sexuell läggning att göra. Källa www.rfsl.se
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Jämställdhet och barnens rätt till en trygg uppväxt

Det internationella klimatarbetet leds av
FN:s klimatkonvention
UNFCCC som
verkar för åtgärder som ska förhindra klimatförändringar.
Det vetenskapliga arbetet drivs
av den internationella klimatpanelen IPCC ,
Intergovernmental Panel on
Climate Change.
Medlemsländernas
representanter
möts regelbundet i partskonferenser,
Conferences of
the Parties.
Den senaste var
COP 21 i Paris.

tivisera bebyggelse- och transportsektorerna samt

är särskilt prioriterade i en jämlik regional utvecklings-

ställa om näringsliv, service och hushåll för att denna

planering i Stockholmsregionen. Dessa prioriterade

målsättning ska kunna uppnås.

perspektiv ska integreras i allt beslutsfattande, i alla

För Stockholmsregionen är detta en möjlighet att gå

steg av planeringsprocessen och av alla aktörer som

före i utvecklingen mot ett samhälle utan klimatpåver-

deltar i arbetet.

kande utsläpp. Redan nu har regionen låga utsläpp i

Människan i fokus innebär också att den regionala

både ett nationellt och ett internationellt perspektiv,

utvecklingsplaneringen behöver spegla de olika sam-

men utmaningen att genomföra detta fullt ut är ändå

manhang som invånarna rör sig i. Ett visst beslut kan

betydande. Ur ett tillväxtperspektiv kan en sådan

vara bra för en enskild individ men vara mindre önsk-

omställning leda till nya företag, kompetensutveckling,

värt för en grupp. En ny satsning kan gynna samhället i

innovation och exportmöjligheter om den görs på rätt

stort men drabba ett enskilt företag negativt. Den regi-

sätt. Det är därför av största vikt att såväl offentlig som

onala utvecklingsplaneringen behöver därför belysa

privat sektor samverkar och driver på denna utveckling

följande perspektiv:

framåt. På individnivå finns det också stora utma-

• individperspektiv – det som påverkar varje enskild

ningar kring tillgänglighet och vardagens val som

person
• grupperspektiv – det som påverkar vissa grupper i
regionen (demografiska och geografiska)
• funktionsperspektiv – det som påverkar människor
olika beroende på var de bor, arbetar eller vistas i
regionen
• organisationsperspektiv – det som påverkar
människor i en organisation
• samhällsperspektiv – det som påverkar hela det
regionala samhället.

behöver underlättas av samhället för att omställningen
ska vara genomförbar. För regionen och regionens
invånare finns också många positiva sidoeffekter av en
sådan utveckling, exempelvis att den leder till en
minskning av andra miljöpåverkande utsläpp.
I sin femte rapport från 2014 markerar den internationella klimatpanelen IPCC tydligt att det utan tvivel
är mänsklig påverkan som orsakar den globala uppvärmningen. De klargör samtidigt att med en snabb
global omställning finns fortfarande möjligheter att
begränsa klimatförändringarna så att de inte leder till

2.4 En region utan klimatpåverkande
utsläpp

alltför förödande konsekvenser för människor och

Inom Stockholms läns landsting finns ett uppdrag om

Paris i december 2015 finns det ett globalt och rättsligt

att ta fram en regional klimatfärdplan för hur Stock-

bindande klimatavtal som innebär ett ramverk för kli-

holmsregionen kan vara utan nettoutsläpp av växthus-

matarbetet i världens länder för en lång tid framöver.

gaser år 2050. I praktiken innebär det att det finns en

Utvecklingen mot en minskad klimatpåverkan kom-

målsättning om att vara utan klimatpåverkande

mer därför att drivas på över hela världen. Eftersom de

utsläpp vid RUFS 2050:s horisontår. Klimatfärdpla-

globala utsläppen av växthusgaser allt mer leder till

nen, som tas fram parallellt med den regionala utveck-

klimatpåverkan på lokal nivå är detta också en faktor

lingsplanen, ska peka ut vilka åtgärder regionen måste

som förmodligen skyndar på omställningen.

genomföra för att fasa ut fossila bränslen, energieffek-

samhällen världen över. Sedan klimatmötet COP 21 i

3

3|

DEN REGIO NA L A UT V ECK L I NGSPL ANENS FU N K T IO N

Den regionala utvecklingsplanens funktion

RUFS 2050 ska uttrycka regionens samlade vilja och ligga till grund för bland annat
kommunernas och landstingets långsiktiga planering, det regionala tillväxtarbetet,
regionala strukturfondsprogram och infrastrukturplaner. Ett stort antal aktörer bidrar till
innehållet i planen och ansvarar också för genomförandet av den.
Den regionala utvecklingsplanen fyller flera funktio-

tinget ska följa och utreda frågor med regional relevans

ner. Den ska bland annat:

och frågor som får betydelse för de enskilda kommuner-

• visa på regionens samlade vilja

nas planering. Som regionplaneorgan kan landstinget

• fungera som en gemensam plattform för regionens

också ta fram en regionplan med syfte att samordna den

aktörer och för samverkan med länen i östra Mellan-

fysiska planeringen i regionen. Landstinget ska också

sverige

förse kommunerna och statliga myndigheter med

• vara vägledande för beslut om översiktsplaner,
detaljplaner och områdesbestämmelser
• bidra till att uppfylla nationella mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling i regionen
• visa på kopplingar mellan olika systemperspektiv i
den regionala utvecklingsplaneringen

underlag i fråga om regionala och mellankommunala
förhållanden, samt underlätta informationen om regionala frågeställningar mellan och inom kommunerna.
Genom den regionala utvecklingsplaneringen stärks
kopplingen mellan kommunernas fysiska planering,
den statliga trafikinfrastrukturplaneringen, landsting-

• vara utgångspunkt för det regionala tillväxtarbetet

ets kollektivtrafikplanering och den fysiska regionpla-

• ange förhållningssätt för regional samordning av

neringen. Den regionala utvecklingsplanen strävar

mark- och vattenanvändning och för lokalisering av

efter att samordna både frågor som har kopplingar till

bebyggelse och anläggningar.

den fysiska strukturen och frågor som inte är tydligt

• vara en viktig utgångspunkt för den statliga trafikinfrastrukturplaneringen

rumsliga. Den regionala utvecklingsplanen har också
ett långsiktigt perspektiv och pekar ut en riktning för
regionens utveckling, både för att många frågor tar

3.1 Vad är en regional utvecklingsplan?

lång tid att genomföra och för att det ska bli lättare att

RUFS 2050 ska bli den nya regionala utvecklingspla-

hantera även kortsiktiga frågor i regionen.

nen för Stockholmsregionen och gälla som regionplan
enligt plan- och bygglagen. Den ska vara vägledande

RUFS 2050 som regionplan

för kommunernas översikts- och detaljplanering och

I Stockholms län är landstinget ansvarigt regionplane-

för hanteringen av mellankommunala frågor i länet.

organ enligt lag (1987:47) om regionplanering för kom-

RUFS 2050 ska utgå från EU-mål såväl som nationella

munerna i Stockholms län. Enligt 7 kap. 6 § plan- och

mål och blir därmed en viktig utgångspunkt för det

bygglagen (2010:900) ska en regionplan ”ange grund-

regionala tillväxtarbetet som regionens aktörer bedri-

dragen för användningen av mark- och vattenområden

ver med de europeiska strukturfonderna. Den regio-

och riktlinjer för lokalisering av bebyggelse, om det har

nala utvecklingsplanen ska också vara en grund för

betydelse för regionen”. En regionplan ger kommu-

statlig infrastrukturplanering.

nerna möjlighet att se den lokala fysiska planeringen i

Landstinget är regionplaneorgan i Stockholms län

ett regionalt sammanhang.

och har därmed ansvar för den utrednings- och sam-

Ett viktigt syfte med regionplanen är att redovisa

ordningsverksamhet i regionala och mellankommu-

avvägningar mellan olika intressen. Regionplanens

nala frågor som behövs i länet. Det innebär att lands-

plankarta, en plankarta kommer att tas fram till
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Figur 4. Beslutsnivåer som kopplar till arbetet med regional
utvecklingsplanering och hur nivåerna påverkar varandra.

Internationell
nivå

(Exempelvis: FN, IMF, Världsbanken m.fl.)

Europeiska unionen

EU-nivå

Staten
Nationell
nivå
Nationella
myndigheter

Regional
nivå

Regionala
myndigheter

Lokal
nivå

Individuell
nivå

Länsstyrelsen

Landsting/
Region

Kommunförbund

Kommuner

Val vart fjärde år:
• Riksdag
• Landstingsfullmäktige
• Kommunfullmäktige

Val vart femte år:
• Europeiska parlamentet

utställningsförslaget av RUFS 2050, visar regionala
prioriteringar mellan olika intressen och ger vägled-

• Grönstruktur: gröna kilar, värdekärnor, svaga
samband

ning i frågor om mark- och vattenanvändning och loka-

• Ekosystemtjänster

lisering av bebyggelse, anläggningar och hälso- och

• Vattenfrågor: dricksvattentäkter, vattenstatus,

sjukvård, samt investeringar. Den slutliga avvägningen

översvämningsområden

görs i efterföljande beslut, främst på kommunal nivå.

• Trafikinfrastruktur: kollektivtrafikstråk, vägnät,

Mellankommunala frågor

• Tekniska försörjningsanläggningar: kraftvärme-

regionala cykelstråk
En regionplan ska ge vägledning i mellankommunala

verk, avfallsanläggningar, avloppsanläggningar,

frågor, frågor som berör två eller fler kommuner. Under

förbränningsanläggningar, VA-system, täkter,

samråd och granskning av kommunala översiktsplaner
och detaljplaner ska länsstyrelsen verka för att mellan-

ballastanläggningar
• Bostadsförsörjning: behov av nya bostäder

kommunala frågor samordnas på ett lämpligt sätt.

• Arbetsplatser

Exempel på mellankommunala frågor som är relevanta

• Service

för Stockholmsregionen är:

• Sociala konsekvenser och miljökonsekvenser

• Bebyggelsestruktur: byggd struktur i form av regionala stadskärnor, kollektivtrafiknära områden,

Kommunerna kan samordna mellankommunala frågor

noder och tyngdpunkter

på olika sätt genom den översiktliga planeringen. Bland

• Landsbygdsfrågor: brukningsvärd jordbruksmark,
skogsmark, ängs- och hagmark med höga naturvärden

annat genom att:
• tydligt precisera de frågor som har mellankommunal
räckvidd i sina översiktsplaner

DEN REGIO NA L A UT V ECK L I NGSPL ANENS FU N K T IO N
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Figur 5. Många planer och processer löper genom och möts på den regionala nivån. Den regionala nivån
har ett begränsat rådighetsutrymme men det regionala gränssnittet är av stor betydelse. Det är viktigt
att analysera på vilken skala det är mest effektivt att arbeta med olika slags planer, underlag,
processer och åtgärder.
Internationella
Lagöverenskommelser stiftning

Storregional
samverkan

Översiktsplan

Mellankommunal
samverkan

Strukturfonder

Infrastrukturplanering

Nationella
mål

Internationell nivå EUnivå
Nationell nivå
Storregional nivå
Regional nivå
Mellankommunal
nivå
Kommunal
nivå
Områdesnivå

• inkludera konsekvenser för andra kommuner och för
regionen i stort i beskrivningen av översiktsplanens
konsekvenser
• ta upp planförslagets påverkan på andra kommuner
och regionen i stort i miljöbedömningen och i miljökonsekvensbeskrivningen av översiktsplanen
• samråda om avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen med andra berörda kommuner.
Samordning av regionala och mellankommunala frågor behöver inte ske genom den formella planprocessen
utan kan bedrivas av kommuner och andra aktörer i
olika samverkanskonstellationer. Exempel på nätverk
och insatser för samverkan är vattenvårdsförbund, den
regionala cykelplanen, grönkilssamverkan och landstingets nätverk för regionala stadskärnor.

De regionala tillväxtfrågorna
Den regionala tillväxtpolitiken utgår från EU:s tillväxtpolitik och i den nationella strategin för tillväxt. Målet
för den regionala tillväxtpolitiken är utvecklingskraft i
alla delar av landet med stärkt lokal och regional kon-

RUFS 2050 regleras genom
• 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL,
• lag (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län
Enligt 7 kap. 6 § PBL ska en regionplan vara vägledande för beslut om översiktsplaner, detaljplaner
och områdesbestämmelser. I lagen om regionplanering för kommunerna i Stockholms län hänvisas
flera gånger till bestämmelser om regionplanering
i PBL.
Förordningen (1998:896) om hushållning med
mark- och vattenområden 5 § anger att ”den myndighet som ska tillämpa 3 och 4 kap. i miljöbalken i
ett ärende ska i beslut ange om den prövade
anläggningen, verksamheten eller åtgärden går
att förena med en från allmän synpunkt lämplig
användning av mark- och vattenresurser samt med
de översiktsplaner, regionplaner och havsplaner
som är tillämpliga i ärendet. Förordning
(2015:401).”

kurrenskraft. Det innebär att landets regioner, både
stad och landsbygd, ska ges möjligheter att växa och
utvecklas efter sina särskilda förutsättningar. Den
regionala tillväxtpolitiken består framför allt av insatser för att ta tillvara utvecklingskraft, tillväxtpotential
och sysselsättningsmöjligheter. Politikområdet binder
samman insatser inom många olika sakområden och är
också integrerat med EU:s sammanhållningspolitik.

Enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808) och Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar,
MKB-förordningen, ska planen miljöbedömas och
konsekvenserna beskrivas i en miljökonsekvensbeskrivning.

Nationella
strategier
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Tillväxtfrågorna som kommer att behandlas i RUFS
2050 är framför allt kopplade till regionens långsiktiga
utveckling och har därför ett bredare angreppssätt än
den regionala tillväxtpolitiken. RUFS 2050 ska också
vara utgångspunkt för det samlade tillväxtarbetet i
regionen och beskriva utmaningar, vision och övergripande mål som ska avspeglas i andra dokument för
tillväxtarbetet.

Övergripande regionalt jämställdhetsmål
I Stockholms län har kvinnor och män samma makt
att forma samhället och sina egna liv. Länet är en
globalt ledande och attraktiv tillväxtregion med
jämställda livsvillkor för kvinnor och män, flickor
och pojkar, som värnar om en hållbar utveckling
för kommande generationer.

Den nationella strategin
Inriktningen för den nationella regionala tillväxtpolitiken läggs fast i den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–20203 som är
vägledande det regionala tillväxtarbetet i hela landet.
Strategin är även vägledande för de statliga myndigheternas medverkan och användningen av de medel som
satsas för att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken.
En nationell
strategi för
hållbar regional
tillväxt och
attraktionskraft
2015–2020.

Strategin ska bidra till regeringens övergripande
mål:
• lägst arbetslöshet i EU 2020
• nå de nationella miljömålen
• sluta jämställdhetsgapet.

regeringen.se

Strategin, som beslutades i juli 2015, beskriver fyra

Regionala delmål jämställdhet
1. Kvinnor och män har samma makt och inflytande
i Stockholms län.
2. Kvinnor och män har samma ekonomiska
självständighet i Stockholms län.
3. Kvinnor och män tar lika stor del av det obetalda
arbetet i Stockholms län.
4. Mäns våld mot kvinnor har upphört i Stockholms
län.
5. Den offentliga servicen är jämställd i Stockholms
län.
Samtliga mål gäller oavsett var man är född eller
var man bor i länet (födelseland eller boendekommun).

samhällsutmaningar; demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö och energi, samt social sammanhållning. Med dessa utmaningar som utgångspunkt

Källa: Jämställdhetsintegrering – strategi för Stockholms län 2014–
2018
Rapport 2014: 5 Länsstyrelsen Stockholm

har fyra prioriteringar identifierats till 2020 – innovation och företagande, attraktiva miljöer och tillgänglighet, kompetensförsörjning samt internationellt samarbete. RUFS 2050 kommer ta hänsyn till de mål och

Regionalt utvecklingsansvar

3.2 Parallella processer och Stockholms
läns landstings samlade bidrag till
regionens utveckling

I Stockholms län har Länsstyrelsen det regionala

Parallellt med planprocessen för RUFS 2050 löper

utvecklingsansvaret som bland annat omfattar att

andra processer som kan få direkt påverkan på Stock-

utarbeta och fastställa regionala utvecklingsstrategier,

holmsregionens långsiktiga tillväxt och attraktivitet.

även kallade regionala utvecklingsprogram, samt att

Det handlar om både förhandlingar och planeringspro-

samordna insatser för att de ska bli genomförda. Läns-

cesser men även andra strategier och program som är

styrelsen har genom det regionala utvecklingsansvaret

betydelsefulla för hanteringen av regionens utmaningar.

prioriteringar som beskrivs i den nationella strategin.

även i uppgift att besluta om användningen av vissa

Exempel på processer som RUFS 2050 samspelar

statliga medel för regionalt tillväxtarbete, samt för att

med, och är beroende av, är Sverigeförhandlingen om

upprätta och fastställa länsplaner för regional trans-

infrastruktur och bostäder och inriktningsplaneringen

portinfrastruktur. Länsstyrelsen följer upp, utvärderar

för infrastrukturutbyggnad. Hos samtliga berörda

och redovisar årligen resultaten av det regionala

aktörer finns ett ömsesidigt ansvar, men också intresse

tillväxtarbetet till regeringen utifrån detta uppdrag.

av, att samverka. Något annat som kommer att påverka

Ett exempel är uppföljning av den regionala jämställd-

process och inriktning för RUFS 2050 är EU:s formule-

hetsstrategin.

ring av den nya sammanhållningspolitiken för perioden 2020–2026. Utvecklingsarbetet är inte heller
begränsat till länet utan bedrivs i en större funktionell

3 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020, källa: www.regeringen.se
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region där många aktörer i hela östra Mellansverige

rökning samt alkohol- och drogmissbruk. Det finns

också är viktiga för utvecklingen.

målsättningar om att ojämlikheten i hälsa ska minska,

Parallellt med processen för RUFS 2050 pågår ett

den miljörelaterade och den arbetsrelaterade hälsan,

antal särskilda landstingsuppdrag: en regional klimat-

samt förutsättningar för goda levnadsvanor ska för-

färdplan, en strategi för landsbygds- och skärgårdsut-

bättras, och den psykiska ohälsan minska. Folkhälsa är

veckling samt en kulturstrategi. Slutsatser och lärdo-

ett viktigt samarbetsområde mellan landstinget och

mar från dessa uppdrag kommer att integreras med

Karolinska institutet vad gäller forskning.

RUFS 2050, samtidigt som dokumenten ska kunna stå
för sig själva.

Landstingets budgetmässigt största verksamhetsområde, hälso- och sjukvård, har särskilt stor betydelse för regionens utveckling och tillväxt utifrån

Landstingets samlade uppdrag påverkar tillväxten

bland andra följande roller:

Stockholms läns landstings samtliga verksamheter –

• Regionens hälsa – som genom förebyggande,

hälso- och sjukvård, kollektivtrafikförsörjning, kultur,

behandlande och efterbehandlande vård ger tillväxt i

regionplanering, samt forskning och innovation –

ekonomin i form av fler arbetstimmar och ökad pro-

bidrar samfällt till att stärka Stockholmsregionens till-

duktivitet hos befolkningen

växt. Ur ett regionalekonomiskt tillväxtperspektiv är
emellertid funktionen, och inte organisationen, det
mest intressanta. Dessa funktioner kan direkt och
indirekt påverka tillväxten av skattekraften i länet:
• Hälsa- & välmående

• Direkt input i ekonomin – som stor regional arbetsgivare, genom inköp och investeringar, och genom
upphandling och försäljning av vårdtjänster
• God användning av resurser och ständiga förbättringar ger ökad produktivitet och effektivitet inom

• Trafik & kommunikationer

hälso- och sjukvården

• Kultur & upplevelser

• Kunskapsutveckling inom hälso- och sjukvården

• FoU, Lärande & kompetens

genom utbildning, forskning och innovation möjliggör

• Samhällsplanering & miljö

framgångsrik samverkan med näringsliv och akademi,
en samverkan som stärker konkurrenskraften hos

Landstingets hälsofrämjande insatser inom folkhäl-

näringar inom livsvetenskaper (Life Science).

soområdet ska öka förutsättningarna för att invånarna
i länet ska få en god livskvalitet. Landstinget driver
bland annat förebyggande arbete inriktat på övervikt,

Hälso- och sjukvården är en utpräglad kunskapsorganisation med ständig utveckling som förtecken.

Figur 6. Sambandet mellan landstingets tillväxtmekanismer och nyttor

Underlag för
skattetillväxt

Tillväxtmekanismer

Landstingets
verksamheter

Arbetad tid
Produktivitet
Investeringar

Hälso- och sjukvård
Forskning och innovation
Kollektivtrafik
Regionplanering
Kultur

Nyttor
Sysselsättning
Kunskap
Attraktivitet
Hälsa
Tillgänglighet
Miljö
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I samspel med funktionen ”FoU, Lärande & kompe-

regionens aktörer själva bidrar till innehållet. Därför är

tens” ges bidrag till kunskapsutveckling, förbättrad

processen med att ta fram RUFS 2050 lika viktig som

produktivitet och tillväxt av skatteunderlaget. Hälso-

planen i sig. Målet är att RUFS 2050 ska upplevas som

och sjukvårdsverksamhetens mest specialiserade

ett gemensamt kontrakt för regionen.

enheter bidrar även till regionens attraktivitet för före-

Samrådet är den viktigaste delen under arbetets

tag, forskare och kliniskt verksamma på global nivå.

gång – det är nu regionens aktörer ska diskutera

Den kan också bidra till inflöde av både inhemska och

Stockholmsregionens framtid. Samrådet ska bidra

utländska investeringar inom läkemedel, medicin

till att:

teknik och IT.

• Öka kunskapen och förståelsen om regionen och

En välfungerande hälso- och sjukvård, och tandvård med gott anseende är ett bidrag till regionens attraktivitet som inflyttningsregion. Hälso- och sjukvården kommer under kommande år att investera
betydande belopp i ny och effektiv sjukvårdsinfrastruktur och byggnader vilket bidrar till regionens
investeringskvot.

regionens utveckling.
• Skapa en bred dialog om långsiktiga regionala frågor
– hur ska Stockholmsregionen vara år 2050?
• Diskutera vägval för regionen – hur ska vi nå våra
mål?
• Diskutera aktörernas ansvar och förutsättningar för
att bidra till genomförandet av RUFS 2050 – vem gör
vad?

Miljardinvesteringar varje år
De stora investeringar som Stockholms läns landsting

Ansvaret för att RUFS 2050 genomförs vilar på ett stort

gör under de kommande åren handlar om upprustning

antal aktörer – varav många har ett särskilt utpekat

av den befintliga infrastrukturen för vård och kollek-

ansvar. Det handlar främst om länets kommuner,

tivtrafik i form av byggnader, spår och fordon. Men i

landstinget och staten, men även om kommungemen-

allt större utsträckning även om att och bygga nytt och

samma eller regionala organ, högskolor och universi-

att bygga ut. Under perioden 2016–2020 beräknas

tet, näringslivsorganisationer och företag, intresseor-

landstinget investera drygt 74 miljarder kronor i vård

ganisationer, regioner och kommuner i östra

och kollektivtrafik. Det är historiskt sett rekordnivå i

Mellansverige, civilsamhället med flera. Samverkan i

investeringar, vilket utöver ökad nytta för invånare

östra Mellansverige, ÖMS, syftar till att skapa en sam-

även kommer bidra till regionens tillväxt. Större inves-

syn mellan länen. Genom samverkan möjliggörs också

teringar under den kommande tioårsperioden 2015–

en gemensam planeringsprocess där samma storregio-

2025 är bland annat:

nala planeringsprinciper gäller i samtliga län och där

• Nya Karolinska Solna, nybyggnation

respektive läns RUFS- och RUS-processer samordnas

• Utbyggnad av tunnelbanans sträckningar

mellan länen.

• Upprustning av tunnelbanans röda linje
• Roslagsbanans utbyggnad

För att underlätta engagemang och delaktighet
under samrådet anordnar landstinget olika aktiviteter.
Information om dem finns på www.rufs.se. Lands-

3.3 RUFS 2050 – ett gemensamt kontrakt

tinget välkomnar också att dialogen om RUFS 2050

Den regionala utvecklingsplanens legitimitet ligger i
att regionens aktörer upplever den som relevant, aktu-

och Stockholmsregionens utveckling förs på eget

ell och användbar. Detta kräver transparens och att

initiativ bland regionens aktörer.

FÖRU T SÄT T N I NGAR OCH U T M A N I NGAR FÖR S TOCKHO LMSREGI O N EN

4 | Förutsättningar och utmaningar för
Stockholmsregionen
Utifrån Stockholmsregionens unika förutsättningar, omvärldens påverkan och
bedömningar om utvecklingen har sex utmaningar för Stockholmsregionen identifierats.
Utmaningarna är utgångspunkten i samrådsförslaget och ligger till grund för de
prioriterade åtgärder som beskrivs längre fram.
Omvärlden förändras ständigt och Stockholmsregio-

ner står sig Stockholmsregionen väl när det gäller de

nen integreras allt mer i globala strukturer. Det är vik-

digitala förbindelserna samtidigt som regionen jäm-

tigt att den regionala utvecklingsplaneringen vilar på

förelsevis har en låg internationell tillgänglighet i

kunskaper om förändringar i omvärlden och regionens

fysisk mening.

särskilda förutsättningar och utmaningar.
Sedan RUFS 2010 antogs har länets befolkning ökat

Trots den låga tillgängligheten, det perifera läget
och en begränsad storlek hävdar sig den svenska

med närmare 200 000 invånare. Ekonomin har vuxit

huvudstadsregionen väl i en europeisk jämförelse.

trots en kraftig nedgång i Europa och teknikutveck-

Stockholmsregionen hamnar ofta högt i internationella

lingen har tagit stora steg framåt. Samtidigt har de

rankingar över konkurrenskraftiga och attraktiva stor-

socioekonomiska skillnaderna i länet ökat, liksom

stadsregioner i världen. Regionen är internationellt

antalet flyktingar från oroshärdar i världen. Sedan

erkänd inom preklinisk forskning, mobil och trådbun-

2010 har också medvetenheten om miljöproblem och

den kommunikation, miljöteknik, spelindustri,

klimatförändringar blivit större. För att Stockholms-

modern dans, musik, mode och formgivning med

regionen ska fortsätta att vara attraktiv och hållbar,

mera. Stockholmsregionen utpekas också i flera sam-

krävs att regionens aktörer jobbar med både regionens

manhang som den enda svenska ort med en betydande

styrkor och svagheter.

internationell roll inom tjänsteindustrin och finansväsendet. Samtidigt har många företags huvudkontor och

4.1 Stockholmsregionen i världen
– en global utblick

FoU-verksamheter flyttat från regionen, bland annat i

Olika samverkande ekonomiska, tekniska och politiska

trend har inneburit att regionens FoU-investeringar

processer har under lång tid bidragit till ett allt mer

som andel av bruttoregionprodukten har minskat,

omfattande internationellt utbyte av kapital, arbets-

framför allt inom företagssektorn.

kraft, varor och tjänster mellan regionen och omvärl-

spåren av samgåenden och förvärv av bolag. Denna

Stockholmsregionen är väl integrerad på europeisk

den. Globaliseringen leder även till att samhällen värl-

nivå, men underordnad städer som London och Paris

den över utbyter kunskap, idéer, modetrender och

när det gäller positionen i den globala stadshierarkin.

kultur i allt högre grad.

I ett Östersjöperspektiv framstår Stockholm däremot

Genom den digitala utvecklingen har interaktionen
mellan människor förändrats dramatiskt. I dag har en
stor del av världens befolkning tillgång till internet och

som en ledande region och fyller som sådan en viktig
roll.
Sverige är sedan länge i hög grad omvärldsberoende

fysiska möten ersätts i allt större utsträckning av elek-

och i spåren av globaliseringen växer det internatio-

troniska kontakter. De digitala förbindelserna är där-

nella utbytet. Även om varuhandeln fortfarande starkt

med minst lika viktiga för utbytet som de fysiska, såväl

dominerar det internationella utbytet så ökar tjänste-

i internationella som mer lokala sammanhang. Vid en

handelns andel, liksom den internationella migratio-

jämförelse med andra internationella storstadsregio-

nen och resandet. Den utvecklingen berör i hög grad
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Karta 1. Ranking av funktionella stadsregioner4 enligt © ESPON Atlas 2013
Källa: ESPON FOCI 2010; ORBIS 2007; CORDIS 2008.
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INVESTING IN YOUR FUTURE

Stockholmsregionen med sitt tjänstedominerade

det internationella utbytet. Koncentrationen av

näringsliv, öppna samhällsklimat och nationellt sett

beslutsfunktioner, expertis, finansiella institutioner

goda omvärldsförbindelser. Till följd av den positiva

och internationella förbindelser, inte minst genom

nettomigrationen upplever regionen inte en lika påtag-

regionens internationella befolkning, gör huvudstads-

lig demografisk utmaning på grund av en åldrande

regionen till en port mot världen för en stor del av

befolkning som i stora delar av övriga Europa.

landets utåtriktade kontakter, likväl som en ingång för

I takt med regionens tillväxt har Stockholmsregionen successivt stärkt sin ställning som nationellt nav i

JJ

de utländska intressen som vill investera i, flytta till
eller besöka Sverige.

4 Rankingen bygger på en analys av fem områden som enligt forskning driver den ekonomiska utvecklingen framåt; finans,
försäkringar och fastigheter; högteknologi inklusive nano-, bio- och informationsteknik och beteendevetenskap;
avancerade företagstjänster; kulturella industrier samt transport och logistik. Beroende på i vilken omfattning städerna
deltar i globala och europeiska nätverk inom var och en av dessa områden får de ett visst värde som sedan summeras.
Stockholm rankas i samma grupp som Amsterdam, Bryssel, Madrid, München och Zürich.
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Karta 2. De fyra flygplatserna Arlanda, Bromma, Skavsta och Västerås utgör Stockholmregionens flygplatssystem.
Flest internationella direktavgångar gick i mars 2015 till Helsingfors, London, Oslo och Köpenhamn.
Av kartan framgår de mest frekventa destinationerna i mars 2015, tillsammans med de fem strategiskt
viktigaste destinationerna utanför Europa.
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Källa: Swedavia, Stockholm Västerås Flygplats och Stockholm Skavsta Flygplats.

Sveriges handelsrelationer är starkt inriktade på

takter. Det är första hand i denna kontext som Sveriges

närområdet. Tre fjärdedelar av utrikeshandeln med

och Stockholmsregionens plats i ett internationellt

varor sker med Europa och ca 45 procent med länderna

sammanhang formas – i går, i dag och även i perspekti-

i Östersjöområdet, inklusive de nordiska grannlän-

vet 2030/2050. Samtidigt är det viktigt att utveckla

derna. Trenden visar att utrikeshandeln med Europa

relationerna till och utbytet med tillväxtekonomierna,

ökar i betydelse. Sveriges enskilt största handelspart-

framför allt i Asien. På längre sikt bedöms även tillväx-

ner är Tyskland, följt av de nordiska grannländerna,

tekonomierna i Afrika få en större betydelser.

Storbritannien, Nederländerna och USA. Därutöver

Trots en stark arbetsmarknad har Stockholmsregio-

har framför allt Ryssland och Kina haft ett växande

nen en hög ungdomsarbetslöshet, i synnerhet bland

utbyte med Sverige och Stockholmsregionen.

ungdomar med utrikesfödda föräldrar. Detta är ett

Östersjöområdet och Europa kommer även i fort-

stort och växande problem eftersom Sverige och

sättningen att ha störst betydelse för Sveriges och

Stockholmsregionen samtidigt har en relativt hög och

Stockholmsregionens internationella utbyte och kon-

växande andel utrikesfödda. En OECD-studie från

5 -14
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Karta 3. Översikt över östra Mellansverige – ÖMS-regionen
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2015 visar att Sverige tillhör, tillsammans med USA,

funktionella arbetsmarknadsregion utvidgas sannolikt

Nya Zealand och Finland, de länder där inkomstsprid-

till att även omfatta Västerås, Eskilstuna och Nyköping.

ningen har ökat snabbast mellan 1985 och 2013. Socio-

I ett längre perspektiv kan utvidgningen bli ännu

ekonomisk exkludering och segregation är därmed

större. Inom Stockholms län ökar framför allt den regi-

betydande problem i Stockholmsregionen.

onala stadskärnan Barkarby-Jakobsberg i betydelse.

I en internationell jämförelse är de direkta utsläpp

Den stora utmaningen handlar om att bygga ut

av växthusgaser förhållandevis låga i Stockholmsregio-

kapaciteten i takt med de växande resandevolymerna.

nen, totalt sett, per invånare, och i relation till BNP/

Det gäller även att anpassa transportnätet till den stor-

BRP. Det finns ändå en stor utmaning i det kvarva-

regionala bostads-, arbetsplats- och servicestrukturen,

rande fossilberoendet inom transportsektorn. Här kan

men också till kringliggande landsbygd. Utvecklingen

bland annat offentlig sektor driva på mot en snabbare

ska tillgodose regioninvånarnas efterfrågan på ett

omställning. Om regionens konsumtion och flygtran-

likvärdigt sätt och oavsett kön.

sporter räknas in, vilket i ett globalt perspektiv är rimär alltså högaktuell även i Stockholmsregionen, liksom

4.3 Stockholmsregionens särskilda
förutsättningar och utmaningar

flera andra miljöutmaningar som är kopplade till

Stockholmsregionens förutsättningar, omvärldens

urbaniseringstryck, konsumtion och utsläpp.

påverkan och bedömningar om framtiden innebär ett

ligt, blir ytterligare utmaningar belysta. Klimatfrågan

antal tydliga utmaningar för regionen och dess invå-

4.2 Stockholmsregionen i ett
storregionalt perspektiv

nare. De sex utmaningarna, som identifierades i RUFS

Länen i östra Mellansverige – Stockholm, Uppsala,

2050, är viktiga utgångspunkter för valet av priorite-

Gävleborg, Västmanland, Örebro, Södermanland och

rade åtgärder för genomförandet av den kommande

Östergötland – utgör i flera avseenden en samman-

regionala utvecklingsplanen.

2010 och som bekräftades i programmet för RUFS

länkad enhet, med en ledande roll för hela landets
utveckling och internationella konkurrenskraft. Östra
Mellansverige står för omkring hälften av Sveriges
befolkning, sysselsättning och BNP och genererar upp
till två tredjedelar av tillväxten i landet.
I jämförelser med andra europeiska storstads- och

Utmaning 1:
Att möjliggöra befolkningstillväxt och
samtidigt förbättra regionens miljö och
invånarnas hälsa

huvudstäder gör det skillnad om Stockholmsregionen
har 2,5 eller 3,5 miljoner invånare.

Mer än 2,2 av Sveriges knappt 10 miljoner invånare

Väl integrerade arbets-, utbildnings- och bostads-

bodde i Stockholms län i slutet av 2015. Sedan 1980 har

marknader i ett storregionalt perspektiv ger en avse-

befolkningen procentuellt vuxit snabbare i Stockholms

värt större hemmamarknad och därmed underlag för

län än i riket. Fram till 2050 beräknas befolkningen i

ett varierat och starkt näringsliv med kvalificerade

Stockholms län fortsätta öka och nå över 3 miljoner

näringar. Det ger också en större mångfald av kvalite-

invånare.

ter som är viktiga för val av bostadsort och för val av
etableringsort för verksamheter. Sammantaget stärker

Utmaningen är att:

det hela regionens internationella konkurrenskraft.

• Hantera konflikter mellan miljö- och hälsofrågor

I nuläget är länen i östra Mellansverige endast en

och regionens förväntade expansion, samt att arbeta

delvis sammanlänkad bostads- och arbetsmarknads-

proaktivt för att utveckla dagens miljövärden. Den

region något som successivt avtar med avståndet till

ökade befolkningsmängden leder exempelvis till att

centrala Stockholm. En stor del av den storregionala

regionen måste planera för att bygga ut många nya

arbetspendlingen är inriktad på Stockholms centrala

bostäder och transportsystemet med vägar och spår,

regionkärna, men andra regionala stadskärnor som

men samtidigt öka tillgängligheten för cyklister och

Flemingsberg, Kista-Sollentuna-Häggvik, Södertälje

gående samt värna och utveckla regionens grönom-

och Arlanda-Märsta är också relativt vanliga målpunkter för pendlare från östra Mellansverige. Det finns

råden och bebyggelsens stadsmässiga kvaliteter.
• Förbättra regionens miljö och invånarnas hälsa trots

även en förhållandevis omfattande pendling från

en hög befolkningstillväxt och ökad urbanisering.

Stockholms län till Uppsala.

Undanträngning av naturmiljö, trängsel och koncen-

Under de närmaste 10–15 åren leder beslutade förbättringar av transportsystemet till ytterligare förstoring och förtätning av storstadsregionen. Stockholms

tration av utsläpp ger upphov till tydliga intressekonflikter relaterade till befolkningstillväxten.

27

Keeley, B.
(2015), Income
Inequality:
The Gap between
Rich and Poor,
OECD Insights,
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• Stockholmsregionen måste ta hänsyn till både en

• Motverka inomregionala skillnader mellan inner-

hög grad av urbanitet och en levande landsbygd och

stad och ytterstad, mellan stadsbygd och landsbygd

skärgård.

och mellan den norra och södra länsdelen.
• Stärka den internationella tillgängligheten i konkur-

En fortsatt befolkningstillväxt i Stockholmsregionen

rens med övriga storstadsregioner.

innebär att fler kan ta del av storstadens möjligheter
och att de för med sig nya förmågor och livsdrömmar

För att nå ledande positioner måste regionen ha en

som kan bidra till regionens utveckling. Fler männ-

utvecklad samverkan med omvärlden och strategiska

iskor kan också innebära ökad markexploatering, fler

samarbeten för innovation, företagande och entrepre-

transporter, större energianvändning, ökade behov av

nörskap. Det måste också finnas världsledande forsk-

tillgänglighet till sjukvård, trängsel, utsläpp, exklude-

nings-, utvecklings- och etableringsmiljöer och väl

ring samt segregation om utbyggnaden sker ovarsamt

fungerande inkluderande samhällssystem där varje

eller om invånarnas förmågor och förhoppningar inte

individs kompetens tas tillvara på ett jämlikt sätt.

tas tillvara. Urbaniseringen har många positiva sidor,

Regionen måste också klara utsläppsavgifter på flyg-

inte minst när det gäller resurseffektivitet, men kan

transporter, något som framöver kan få större inverkan

också innebära lokal miljöpåverkan.

på regionens position i internationella sammanhang

Stockholmsregionens struktur med stråk, yttre
regionala stadskärnor, knutpunkter och mellanrum

och nätverk.
Produktiviteten och befolkningstillväxten i

ger goda förutsättningar för storskaliga, miljövänliga

Stockholmsregionen är högre än i övriga landet.

lösningar för kollektivtrafik och energiförsörjning, lik-

Regionen står i nuläget för nästan en tredjedel av

som för närhet till natur, rent vatten och frisk luft. När

Sveriges BNP, trots att bara drygt en femtedel av lan-

bebyggelsen förtätas eller omvandlas ökar konkurren-

dets befolkning är bosatta i länet. Den svenska huvud-

sen om marken, vilket ställer höga krav på att tillräck-

stadsregionen hävdar sig väl och hamnar ofta högt i

liga ytor avsätts för invånarnas olika behov. För att

internationella jämförelser.

stadsmiljön ska vara attraktiv och hälsosam att leva i

En stor del av tillväxten och sysselsättningsök-

måste det finnas ytor för samvaro, lek och rekreation.

ningen i regionen sker inom kunskapsintensiva företag.

När staden förtätas och markpriserna ökar, är det en

Därför är det viktigt att FoU-investeringarna ligger på

särskild utmaning att skapa ytor för barn och ung-

en hög nivå och inte minskar. Stockholmsregionen har

domars behov, såsom idrottsplatser, lekparker och

alltmer gått mot en humanintensiv och högteknologisk

skolgårdar.

tjänsteproduktion, med en minskad andel sysselsatta
inom framförallt tillverkningsindustrin. Inte minst på

Utmaning 2:
Att vara en liten storstadsregion och
samtidigt internationellt ledande

grund av detta avgör prestationerna i skolsystemet
regionens möjligheter att hävda sig på den internationella arenan. Även den generella kunskapsnivån och
den tekniska utvecklingen har stor betydelse.
Stockholmsregionen har många grundläggande förutsättningar som är gemensamma med andra storstä-

I ett internationellt perspektiv är Stockholm en befolk-

der i höginkomstländer. Storstäder skiljer sig från

ningsmässigt liten och perifer storstadsregion som ofta

andra städer inte bara genom sin storlek utan också

konkurrerar med betydligt större och mer centralt

genom sin täthet, komplexitet och mångfald av männ-

belägna storstadsregioner. Globaliseringen ställer

iskor och funktioner. Detta ger invånarna och de som

stora krav på att Stockholmsregionen tar vara på nya

vill bosätta sig i regionen goda förutsättningar för att

möjligheter och gör strategiska och långsiktiga sats-

utveckla nya verksamheter och det innebär en risk-

ningar som främjar den regionala attraktiviteten och

spridning som möjliggör snabb återhämtning efter

konkurrenskraften.

nedgångar i ekonomin.

Utmaningen är att:

internationella nätverk. På grund av globaliseringen

• Skapa goda förutsättningar för kunskapsförsörjning

och migrationen är den en interkulturell mötesplats för

Storstaden är kontaktintensiv och en knutpunkt i

och goda förhållanden på en dynamisk arbets-

individer och företag och därför en bra jordmån där

marknad.

innovationer och nya idéer kan uppstå och växa.

• Höja kvaliteten och effektiviteten inom utbildningen,
ha goda förhållanden på arbetsmarknaden och bra
livsvillkor för inflyttare från utlandet.
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Utmaning 3:
Att öka tryggheten i regionen samtidigt
som världen upplevs som osäker

Utmaning 4:
Att minska klimatpåverkan och samtidigt
möjliggöra ökad tillgänglighet och
ekonomisk tillväxt

Utmaningen är att:
• Få människor i regionen att känna större tillit till

Storstädernas storlek och täthet ger goda förutsätt-

varandra och till samhällets institutioner för att

ningar för tillväxt, effektiva samhällsstrukturer och

skapa en sammanhållen region.

hållbara transportsystem som gång-, cykel- och kollek-

• Minska de inomregionala socioekonomiska skillnaderna.

tivtrafik. Samtidigt ger storstäder upphov till ökad
konsumtion och omfattande transporter mellan inneroch ytterområden, inom en stadigt växande pendlings-

Världsoro till följd av krig, klimatförändringar och eko-

region, samt till och från omvärlden.

nomisk instabilitet påverkar tryggheten människors
vardag. Detsamma gäller inomregionala förhållanden

Utmaningen är att:

som ökade socioekonomiska klyftor, ansträngningar

• Möjliggöra rörlighet och skapa en god tillgänglighet

på välfärdsstaten och en ojämlik tillgång till samhäl-

med mindre klimatpåverkan, såväl regionalt som

lets resurser och möjligheter. Människors upplevda

globalt, som gynnar en ekonomisk tillväxt.

rädsla och otrygghet underblåser sådana negativa förhållanden. Därför är det viktigt att verka för att de som
bor, arbetar eller besöker Stockholmsregionen känner

• Förändra resvanor, sättet att transportera varor och
gods och i vissa avseenden invånarnas livsstil.
• Fasa ut de fossila bränslena inom transportsektorn.

en grundtrygghet trots att världen kan upplevas som
mer osäker. Att människor upplever trygghet är en vik-

Hög rörlighet tenderar att gå hand i hand med ekono-

tig faktor för regionens attraktivitet. När människor är

misk tillväxt men rörlighet kan också öka det ekolo-

trygga, möts och har tillit till varandra ökar det sociala

giska fotavtrycket. En god tillgänglighet behöver inte

kapitalet och regionen blir mer kreativ och innovativ.

självklart innebära stor rörlighet och det är viktigt att

Grundläggande faktorer för tryggheten är en bra

skapa tillgänglighet som inte alstrar klimatpåverkande

bostad, en relevant utbildning och ett arbete som pas-

utsläpp. De direkta utsläppen av växthusgaser i regio-

sar den individuella kompetensen, men också att må

nen ligger på ungefär tre ton per invånare, vilket är för-

bra och kunna påverka sin vardag. I flera av dessa avse-

hållandevis lågt, men räknar man med konsumtion

enden står sig Stockholmsregionen väl, men det finns

orsakar regionen två till tre gånger så stora utsläpp i

stora skillnader mellan olika delar av regionen när det

andra delar av världen. Regionens ekosystem har dess-

gäller hur trygga människor känner sig. Det finns också

utom en begränsad förmåga att absorbera de utsläpp

skillnader mellan olika grupper som till exempel män

som sker även här.

och kvinnor, yngre och äldre, svenskfödda och utrikes-

Stockholmsregionen kännetecknas av bland annat

födda. En del invånare upplever ett hårdare samhälls-

god tillgång till arbetsplatser, privat och offentlig ser-

klimat, diskriminering, ökad risk att utsättas för brott

vice exempelvis hälso- och sjukvård, urbana kvaliteter,

och utsatthet i relationer. Barn är en grupp som särskilt

grönstruktur och vatten, kultur och rekreation.

behöver uppmärksammas i detta sammanhang.

Samtidigt finns det områden där invånare i större

Globala kriser som klimatförändringar, krig, flyk-

utsträckning är utsatta för kriminalitet, buller och

tingströmmar och finanskriser skapar osäkerhet,

dålig luftkvalitet samt lever utan nära tillgång till sam-

rädsla och välfärdsförluster på både individ- och sam-

manhängande natur, med sämre bebyggd miljö och

hällsnivå. Regionens större kontaktytor mot omvärl-

som saknar grundläggande service och mötesplatser

den leder till att nya risker snabbt når oss. Om trygghe-

för social samvaro.

ten och den sociala hållbarheten i regionen ska kunna

Regionförstoring och ett internationellt utbyte

öka krävs det därför att invånarna känner tillit till

bidrar i hög grad till den ekonomiska tillväxten, men

varandra, till samhällets institutioner, till omvärlden

ger också upphov till ett ökat resande för invånare i och

och till framtiden.

utanför länet och därmed till större klimatpåverkan.
Om regionens målsättning om att gå mot en region
utan klimatpåverkan ska nås, och de globala klimatutmaningarna hanteras, behöver regionen ställa om till
ett fossilfritt och energieffektivt samhälle. Det behövs

29
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också mer kunskap om hur regioninvånarna reser och

varigt i regionen, till exempel gästforskare, är grupper

hur det kan påverkas. I Stockholms län pendlar män

som har svårt att konkurrera på denna marknad. Att

mer och längre än kvinnor.

inte alla grupper i samhället har möjlighet att få en bra

Omställningen till ett samhälle utan klimatpåverkande utsläpp kan vara en stark drivkraft för innovation och nya affärsmöjligheter och Stockholmsregionen har en bra position för detta.
Utmaningen är kritisk i det medellånga till långa

bostad inom rimlig tid är ett hinder för Stockholmsregionens konkurrenskraft.
Den demografiska utvecklingen mot en högre andel
äldre innebär att behoven inom välfärdssektorn fortsätter att öka under många år framöver. På grund av

perspektivet. För att öka tillgängligheten och samtidigt

den relativt höga inflyttningen av unga, både från

få bort de klimatpåverkande utsläppen krävs såväl tek-

övriga delar av landet och från andra länder, är andelen

nikutveckling och ekonomiska styrmedel som effektiva

äldre ändå lägre än i resten av Sverige. Trots det inne-

samhällsstrukturer och beteendeförändringar hos

bär den åldrande befolkningen en utmaning när det

regionens invånare.

gäller att upprätthålla och finansiera av välfärds-

Befintlig och ny bebyggelse och infrastruktur behöver anpassas till kommande klimatförhållanden.

systemet.
Det behövs ökade och samordnade investeringar i
bebyggelse, utbildning och infrastruktur. Det är också

Utmaning 5:
Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt
som behoven fortsätter att växa

Transportinfrastrukturen, bostadsbeståndet och
utbildningssystemets kapacitet har under lång tid

viktigt att åtgärda brister ibland annat transportsystemet och att utnyttja befintlig bebyggelse och välfärdstjänster samt nya innovativa lösningar.

Utmaning 6:
Att ha en fortsatt öppen region och
samtidigt stärka inkluderingen

utvecklats i lägre takt än befolkningsökningen. Detta
yttrar sig i ökad trängsel, tidsförluster, bostadsbrist
och höga bostadspriser.

Stockholmsregionen ska vara en öppen region där alla
människor, oavsett bakgrund, ska kunna få och tillva-

Utmaningen är att:

rata livschanser på jämlika villkor. Så är det inte i dag

• Åtgärda kapacitetsbristerna samtidigt som behoven

på arbets- och bostadsmarknaden. Regionen har stora

fortsätter att öka. De finansiella och personella

skillnader i inkomstnivåer, hälsa, utbildning och

resurserna som krävs för att göra nödvändiga inves-

arbetslöshet mellan regiondelar som behöver hanteras

teringar riskerar att bli hårt ansträngda.

på flera sätt, bland annat i utvecklingen av ny bebyggelse.

• Skapa tillgång till bostäder för alla regionens invånare, både befintliga och tillkommande, som är över-

Utmaningen är att:

komliga och av hög kvalitet.

• Göra regionen öppen och tillgänglig, samtidigt som

• Skapa tillgänglighet i regionen vilket är avgörande

den är sammanhållen, inkluderande och erbjuder

för ett väl fungerande samspel mellan arbets- och

alla att ta del av regionens värden och tillgångar.

bostadsmarknad. Regionen behöver åtgärder som

• Stärka tilliten mellan människor, vilket är både en

stimulerar till en jämn regional utveckling.
• Regionen ska behålla sin ställning som ledande kunskapsregion. Kapaciteten inom den högre utbild-

förutsättning för och en väg till öppenhet.
• Stärka inkluderingen, vilket är en grundförutsättning för social hållbarhet.

ningen i regionen behöver öka.
I jämförelse med resten av landet har StockholmsBostadsbristen i Stockholmsregionen är omfattande

regionen ett högt arbetsdeltagande, låg arbetslöshet,

och komplex. En hög befolkningsökning, till följd av ett

låg sjukfrånvaro, höga inkomster, hög utbildningsnivå

positivt födelse- och migrationsnetto, samt en omställ-

och en hög andel ungdomar som går vidare till högre

ningsprocess mot en allt mer marknadsdriven bostads-

utbildning.

sektor har lett till ett konjunkturkänsligt och efter-

Inom regionen finns det dock socioekonomiska

frågestyrt bostadsbyggande som inte möter hela

skillnader mellan olika bostadsområden – skillnader

bostadsbehovet.

som inte fullt ut kan förklaras av befolkningens sam-

Unga, studenter, nyanlända och de som bor kort-

mansättning utifrån ålder, kön, utbildningsnivå och tid

FÖRU T SÄT T N I NGAR OCH U T M A N I NGAR FÖR S TOCKHO LMSREGI O N EN

i Sverige. I regionen finns det såväl kommuner med

villkor, utbildning, arbetsdeltagande och inkomst samt

landets lägsta arbetslöshet som kommuner som tillhör

mellan kvinnor och män. Detta begränsar dessa indivi-

de med högst arbetslöshet.

ders livschanser och gör regionen mindre attraktiv att

Regionförstoringen skapar möjlighet att pendla

bo, leva och verka i men den blir också mindre intres-

längre sträckor mellan bostad och arbete inom östra

sant för företagsledningar som letar efter en bas för sin

Mellansverige och utökar på så vis arbetsmarknaden

verksamhet.

för många människor. I dag finns det dock samhälls-

Social sammanhållning handlar i hög grad om att

strukturer som gör det svårare för bland annat kvinnor

minska den strukturella diskrimineringen på arbets-

att dra fördel av den positiva individuella karriärut-

marknaden och vidga normerna för att bekämpa exklu-

veckling som ökad regionförstoring ger möjlighet till.

derande strukturer i samhället och samhällsinstitutio-

En öppen region präglas av många kontakter över

ner. Individernas förmågor och kompetens för att möta

rumsliga och kulturella gränser. Den öppna regionen

arbetsgivarnas behov bör synliggöras och stärkas oav-

saknar diskriminering och har ett starkt fokus på jäm-

sett bakgrund som till exempel kön, etnicitet och ålder.

likhet och jämställdhet. Infrastruktur och kommuni-

Arbetsgivarna bör utveckla öppnare och mer transpa-

kationer skapar mötesplatser för personer från olika

renta rekryteringsprocesser för att skapa mer jämlika

delar av samhället. En öppen Stockholmsregion har en

villkor för arbetssökande. Det är viktigt att skapa

befolkning med kontakter och nätverk över hela världen.

trygga inkluderande skolmiljöer och ett bra utbild-

Under 2014 bidrog nettomigrationen från utlandet

ningssystem i regionen som tillgodoser barnens och

mest till befolkningsökningen i Stockholms län. Immi-

ungdomarnas förmågor och förutsättningar att uppnå

grationen är en stor potential till både tillväxt och

sina livsdrömmar. En stark och öppen ekonomi som

mångfald, men förutsätter ett gott mottagande så att de

skapar hög efterfrågan på arbetskraft kan bidra till att

nyanländas förmågor tas tillvara i både arbets- och

bryta ner diskriminerande strukturer och därmed öka

samhällslivet. Stockholmsregionens aktörer inom

den sociala sammanhållningen. Den rumsliga struktu-

offentlig, privat och ideell sektor behöver bli bättre på

ren påverkar också den sociala sammanhållningen

att ta tillvara alla regioninvånares kompetens, förmå-

genom hur bostadsområden och arbetsområden lägen

gor och livsdrömmar på ett mer jämlikt sätt. Regionen

och form påverkar hur invånarna lever och rör sig i

är i hög grad öppen för nya invånare och influenser,

regionen. Och det är därför viktigt att det blir ett sam-

men inom regionen finns strukturer som verkar både

band mellan ekonomisk tillväxt och utveckling av goda

segregerande och diskriminerande. Inom och mellan

bostads- och stadsmiljöer.

olika migrantgrupper råder det stora skillnader i livs-
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Karta 4. Socioekonomisk struktur5 och befintlig spårtrafik.
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5 Index är uppbyggt av tre variabler; andel förvärvsarbetande, andel utan gymnasiekompetens och andel med ekonomiskt bistånd.
Varje variabel har tilldelats ett värde mellan ett och fem. Det socioekonomiska indexet är summan av dessa värden. En mörkare
färg innebär att planområdet har fler förvärvsarbetande, fler med gymnasie kompetens och färre i ekonomiskt bistånd.
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5 | Mål och delmål för regionens långsiktiga utveckling
I samrådsförslaget beskrivs fyra övergripande och långsiktiga mål för regionen,
de siktar mot år 2050. För att styra arbetet mot de övergripande målen finns också
mätbara delmål att uppnå fram till år 2030.
Att vara Europas mest attraktiva storstadsregion ska

Få planer har ett så långt tidsperspektiv som den

vara ledstjärnan för planeringen, implementeringen

regionala utvecklingsplanen. Det innebär att plane-

och uppföljningen av RUFS 2050. För att kunna

ringen ska beakta konsekvenserna av olika ställnings-

bedöma om utvecklingen går i visionens riktning har

taganden inte bara för dagens befolkning utan även för

planen fyra övergripande mål som ytterligare definie-

kommande generationer. För att öka planens genom-

rar regionens attraktivitet:

slagskraft som styrdokument, har en målstruktur

• En tillgänglig region med god livsmiljö

med fyra olika tidsperspektiv föreslagits: ett kort, ett

• En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region

medellångt och ett långt, samt i vissa frågor en vidare

• En ledande tillväxt- och kunskapsregion

utblick mot framtiden. Utblicken sträcker sig förbi

• En resurseffektiv och resilient region

målåret 2050 och behövs när det gäller frågor som inte
går att tidsätta eller som har en mycket långsiktig

Visionen finns i alla tidsperspektiv, nutid, på kort,

påverkan. Bebyggelsestruktur och transportinfra-

medel och på lång sikt. De övergripande målen, del-

struktur, det vill säga byggnader, vägar och spår, har

målen och de prioriterade åtgärderna ska konkretisera

lång livslängd och det som byggs nu påverkar hur invå-

visionen så att den kan fungera som vägledning i

narna lever och rör sig i regionen även bortom 2050.

utvecklingsarbetet och planeringen.

Och den mänskliga påverkan på klimatsystemet som
sker idag, påverkar regionen på mycket lång sikt.

Figur 7. Målstrukturen i förhållande till tidsperspektiven i RUFS 2050

Vision: Europas mest attraktiva storstadsregion

Övergripande mål

Delmål

Prioriterade åtgärder

2018
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• Bortom 2050: Visionen och förhållningssätten ska
gälla tidlöst och långsiktigt.
• Målår 2050 – långt tidsperspektiv: För den rumsliga

rade åtgärder, där de prioriterade åtgärderna valts ut

Mål 1:
En tillgänglig region med god livsmiljö

för att regionen ska kunna nå delmålen.

strukturbilden och regionens övergripande mål
flyttas målåret från 2030 till 2050.
• Fram till 2030 – medellång sikt: För delmålen och

Stockholmsregionen är en rumsligt sammanhållen
region som är sammanlänkad med kringliggande län.

även vissa prioriterade åtgärder. Perioden fram till

Regionens invånare och de som arbetar eller besöker

2030 kan fungera som omfång.

regionen upplever att de har god tillgång till arbetsplat-

• 2018–2026 – planens giltighetstid: De prioriterade

ser, bostäder, samhällsservice, vård, ett kommersiellt

åtgärder ska huvudsakligen genomföras under de

utbud, natur, kultur samt anläggningar för rekreation

åtta år som planen är giltig från det att den antas.

och fritid. Invånare i alla grupper har en god hälsa och

Vid förändrade förutsättningar kan prioriterade

förtroende för den gemensamt finansierade samhälls-

åtgärder revideras.

servicen såsom hälso- och sjukvård. Människor kan
förflytta sig med hållbara transportmedel och trafik-

5.1 Övergripande mål och delmål

lösningar i regionen på ett säkert, bekvämt och smidigt

De övergripande målen återknyter till RUFS 2010 men

sätt. Den digitala infrastrukturen är väl utbyggd och

har reviderats för att stärka inriktningen mot hållbar-

utvecklingen av e-samhället ligger i framkant, vilket

het med människan i fokus. Målen konkretiserar visio-

underlättar kontakterna med släkt, vänner och myn-

nen och fokuserar samtidigt på olika delar av helheten,

digheter, i Sverige och i resten av världen, för regionens

vilket gör det möjligt att formulera konkreta delmål

invånare m.fl. Internationella förbindelser av olika slag

och följa upp regionens utveckling. Därigenom blir det

stärker regionens koppling till omvärlden.

tydligare vad som ska uppnås med stöd av den regionala utvecklingsplaneringen.
Nationella mål, planer och program inom relevanta

Delmål för år 2030
• Minst 9 000 och upp till 16 000 bostäder6 ska

samhällsområden har sammanvägts med regionala

färdigställas varje år fram till 2030.

mål och intressen för att ge vägledning för bland annat

Nuläge: 9 050 färdigställda bostäder 2014, exklusive

kommunernas fysiska planering, det regionala tillväxt-

ombyggnationer och fritidshusomvandlingar.

arbetet och strukturfonderna samt frågor i övrigt som

• Minst hälften av regionens invånare når minst 55

rör samverkan mellan statlig, regional och kommunal

procent av länets arbetsmarknad inom 45 minuter

verksamhet. De nationella och regionala jämställd-

med kollektivtrafik.

hetsmålen, liksom målen för icketdiskriminering,

Nuläge: 36 procent av arbetsmarknaden nås.

funktionsvariationer-, respektive barnrättspolitiken
har integrerats i planeringen.

• Cykelandelen ska öka till 20 procent av samtliga resor
i enlighet med Regional cykelplan för Stockholms län.
Nuläge 7 procent, genomsnitt för resor till/från och

Målstyrning i RUFS 2050 och kriterier för delmål

inom länet.

För att styra mot de övergripande målen används del-

• Kollektivtrafikandelen (andel av motoriserade resor

mål som uttrycks i konkreta målnivåer och tar sikte på

med kollektivtrafik i länet) ska öka med 5 procent-

2030. Med konkreta målnivåer underlättas också uppföljningen av om och hur regionen rör sig mot de övergripande målen. Målnivån är satt för 2030 men det är
självfallet både önskvärt och angeläget att sträva mot
en så snar måluppfyllelse som möjligt, inom ramen för
tillgängliga resurser och styrmedel.
Delmålen ska för länet redovisas totalt samt i olika
variabler som t.ex. kön, ålder, utbildningsnivå, födelse-

enheter jämfört med idag.
• Minst 70 procent av nya bostäder ska tillkomma
inom gångavstånd till kollektivtrafikens stomnät.
Nuläge: 50 procent av befintlig bebyggelse.
• Samtliga invånare, företagare och offentlig sektor
ska ha tillgång till fast och mobil bredbandsuppkoppling med höga överföringshastigheter.
Nuläge: 78 procent hushåll, 76 procent arbetsställen

region och geografisk nivå. Urvalet av delmål utgår från

samt 5 procent hushåll och 6 procent arbetsställen i

att de ska kunna ge en samlad bild av en utveckling.

glesbebyggda områden.

Delmålen ska vara få till antalet, men samfällt spegla

• Hälften av regionens invånare har högst 1000 meter

de huvudinriktningen i det övergripande målet. Det

till tätortsnära natur i grön kil

finns även stark koppling mellan delmål och priorite-

Nuläge: År 2010 – 48 procent

6 Siffrorna kommer från den regionala bedömningen av det demografiska bostadsbehovet som landstinget gjorde på
uppdrag av regeringen 2012, en ny liknande bostadsbehovsanalys ska göras under 2016.
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Mål 2:
En öppen, jämställd, jämlik och
inkluderande region

En väl fungerande kompetens- och bostadsförsörjning ger invånarna jämlika villkor att kunna bidra till
en hög produktivitet och kunskapsintensitet som stärker regionens globala konkurrenskraft. Stockholmsregionen är internationellt erkänd för sina avancerade

Alla som bor, arbetar eller vistas i regionen har lika

marknader, där nytänkande och trendskapande är

värde och rättigheter. Stockholmsregionen är öppen

viktiga inslag.

för olika sätt att leva och tänka. Alla har möjligheter att
vara delaktiga och inkluderade i samhället. Invånare
kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och
blir bemötta på ett jämlikt sätt. Regionen erbjuder en
bra start för alla människor, trygga uppväxtvillkor och
möjlighet till etablering i arbets- och samhällslivet.
Att leva i Stockholmsregionen innebär att alla har
jämlika livsvillkor. Alla har också jämlika möjligheter
till inflytande, resurser och ett ansvar som speglar
befolkningens sammansättning. Regionen möjliggör

Delmål för år 2030
• Minst 90 procent ska nå gymnasieexamen med
avgångsbetyg, åk 3 nationella program enligt GY11
Nuläge: 87,3 procent.
• Förvärvsfrekvensen hos befolkningen i åldersintervallet 20–64 år ska vara väl över 80 procent
för både kvinnor och män.
Nuläge: 78,5 procent.
• Andelen sysselsatta med högre utbildning respek-

interkulturella möten mellan människor från olika

tive sysselsatta inom kunskapsintensiva yrken ska

områden, med olika bakgrund och livsstil.

vara minst 55 procent för både kvinnor och män.
Nuläge: 48 procent resp. 52,1 procent.

Delmål för år 2030
• Alla pojkar och flickor ska nå behörighet till gymnasieskolan.
Nuläge: 89 procent.
• Förvärvsfrekvensen bland utlandsfödda, exklusive
födda i Norden, i åldersintervallet 20–64 år ska

• FoU-investeringar som andel av BRP ska totalt
överstiga 4,5 procent.
Nuläge: <4 procent resp. <3 procent.
• BRP per sysselsatt ska vara i topp 5 inom EU
(NUTS 2).
Nuläge: topp 10.

överstiga 75 procent för både kvinnor och män.
Nuläge: 63 procent.
• Kvinnor och män ska ha lika lön för lika arbete.
Nuläge: Inkomstgapet uttryckt i kvinnors andel av

Mål 4:
En resurseffektiv och resilient region

mäns inkomst är för medelinkomst 77 procent och
för medianinkomst 84 procent.
• Könsfördelningen bland högre myndighetspersoner

Stockholmsregionen har en effektiv energi- och resurs-

och politiker samt chefsyrken ska vara 50–50 mel-

användning, framför allt när det gäller transporter och

lan kvinnor och män, och en jämlik representation

bebyggelse. Regionens miljöpåverkan minimeras i ett

ska eftersträvas.

livscykelperspektiv, liksom beroendet av ändliga resur-

Nuläge: 61–39.

ser vilket skapar förutsättningar för en god livsmiljö
för regionens invånare. Regionen har inga klimatpåverkande utsläpp. Ekosystemtjänster som luft- och vat-

Mål 3:
En ledande tillväxt- och kunskapsregion

tenrening, jordbildning, grödor och naturupplevelser
är livskraftiga och bidrar till människors välbefinnande och näringslivsutveckling. Regionen har en väl
utvecklad förmåga att förebygga och hantera både

Stockholmsregionen erbjuder alla människor likvär-

okända och kända störningar i form av klimatföränd-

diga möjligheter att lyckas och utvecklas i sitt yrkesliv.

ringar, kriser, katastrofer eller resursknapphet. Regio-

Regionen främjar sysselsättning, kunskapsutveckling,

nens resiliens bygger också på social sammanhållning i

innovation, företagande och entreprenörskap som byg-

samhället, där alla invånarna bidrar med sina resurser

ger på att varje individs kompetens tas till vara och

och erfarenheter till regionens utveckling.

leder till grön tillväxt. Kvinnor och män, oavsett bakgrund, har goda förutsättningar för att driva verksamheter inom utbildning, forskning, näringsliv, kultur,
offentlig sektor och civilsamhället.
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även regionens socioekonomiska strukturer som i sin
Delmål för år 2030

tur bör leda till en öppen, jämlik och inkluderande

• De direkta utsläppen av växthusgaser ska vara
7

mindre än 2,3 ton per invånare.
Nuläge: 3 ton per invånare.
• Utsläppen av växthusgaser ur ett konsumtionsperspektiv ska halveras.
Nuläge: ca 10 ton per invånare

region”.
• Utveckling av regionens innovationsförmåga och
kompetensförsörjning bidrar till en ledande tillväxt
och kunskapsregion men påverkar även individernas möjligheter för att förverkliga sina livsdrömmar

8

• Den totala energianvändningen i Stockholmsregionen ska uppgå till högst 40 TWh.
Nuläge: 50 TWh.
• Andelen förnybar energi ska vara minst 75 procent.
Nuläge: Andel förnybar energi i Sverige är 52 procent.
• Hushållsavfallet ska ha minskat till högst 400 kg

och planer, och att ta vara på sin kompentens.
Utvecklingen bör därför även leda till en öppen,
jämlik och inkluderande region.
• Insatser för att minska regionens klimatutsläpp
bidrar till en resurseffektiv och resilient region,
samtidigt som de påverkar en tillgänglig region med
god livsmiljö.

per person och år och minst 40 procent ska
materialåtervinnas.

Det utvecklade förhållningssättet för hållbar utveck-

Nuläge: 480 kg per person respektive 30 procent.

ling förutsätter att regionens utveckling beskrivs med

• De genomsnittliga resorna per person och dygn

människan i fokus. De utmärkande egenskaperna för

med bil ska vara högst 6,5 kilometer.

de fyra övergripande målens ger en hänvisning till

Nuläge: 7,2 kilometer.

regionens önskvärda attraktivitet:
• Tillgänglig; den lätthet med vilken invånare,
näringsliv och offentliga organisationer kan nå det

5.2 Uppföljning och nyttan med delmål

utbud och de aktiviteter som de har behov av. Det är

En av fördelarna med att ha delmål med tydliga och
kvantifierade måltal är möjligheten att följa upp och

lätt och tryggt att ta sig in i och röra sig fritt i regio-

följa utvecklingen över tid. Delmålen ska jämföras mot

nen och på dess olika marknader, både fysiskt, digitalt och socialt.

nuläget och följas upp mot flera variabler, som kön,

• God livsmiljö; invånarna mår bra där de bor, arbe-

ålder, utbildningsnivå, födelseregion och geografisk

tar och vistas i regionen, både fysiskt, mentalt och

nivå. Förutom uppföljningen av delmål tas ytterligare

socialt, och har god tillgång till det serviceutbud, den

indikatorer fram för att följa utvecklingen i regionen.
En årlig uppföljning och redovisning föreslås så att
regionen kan ta del av uppföljningen. Syftet med uppföljningen är att förbättra möjligheten till lärande så att
ständiga förbättringar kan ske.

5.3 Målsynergier och hållbar utveckling

natur och de mötesplatser som de behöver.
• Öppen: invånarna får ett öppet bemötande oavsett
var de är i regionen och oavsett vilka instanser de har
kontakt med.
• Jämlik; lika möjligheter, skyldigheter och rättvisa
förhållanden ska råda mellan alla individer och
grupper i samhället oavsett etnisk tillhörighet, reli-

Förhållningssättet till hållbar utveckling i RUFS 2050

gion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

förutsätter att de övergripande målen hanteras utifrån

kön, könsidentitet och könsuttryck, sexuell läggning,

ett helhetsperspektiv snarare än var för sig. Hur insat-

klass, ålder eller boendeort.

ser inom ett område påverkar andra områden måste
beaktas. Utgångspunkten för investeringar och utvecklingsinsatser är att de i möjligaste mån ska leda till
synergier mellan de övergripande målen som en förutsättning för hållbar utveckling, till exempel:

• Jämställdhet; kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla
områden
• Inkluderande; ingen är social utestängd och alla
invånare, särskilt de mest missgynnade, har, i görligaste mån möjligheter att delta fullt ut i samhället,

• Planering av bostäder och infrastruktur bidrar till en

bland annat genom att ha ett jobb.

tillgänglig region med god livsmiljö men påverkar

7 Utgår från de mål som sättes i RUFS 2010 för att minska de klimatpåverkande utsläppen till år 2050. Nya regionala
utsläppsmål kommer att arbetas fram till utställningsförslaget inom ramen för landstingets uppdrag om att ta fram en
regional klimatfärdplan.
8 Utgår från Naturvårdsverkets beräkningar som är något osäkra. Ett nationellt arbete pågår med att ta fram
beräkningsmetoder för utsläpp ur ett konsumtionsperspektiv.
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• Ledande; regionen ligger i framkant när det gäller

Folkhälsomål

produkter, tjänster, utbildningsmöjligheter, och

De elva nationella folkhälsomålen är kopplade till

kreativiteten och förnyelseförmågan inspirerar.

RUFS 2050 på flera sätt. Följande folkhälsomål anses

• Tillväxtregion; regionen växer, är dynamisk och

mest relevanta att arbeta med i den regionala utveck-

innovativ, samt erbjuder spännande och varierande

lingsplaneringen: delaktighet och inflytande i sam-

arbetsplatser där kompetensen tas till vara på bästa

hället, ekonomisk och social trygghet samt ökad fysisk

möjliga sätt.

aktivitet.

• Kunskapsregion; invånarna i regionen har de
petens är grunden för rekrytering och därmed för

Jämställdhetsintegrering – strategi för
Stockholms län 2014–2018

innovation och utveckling.

Strategin beskriver Stockholms län ur ett jämställd-

bästa utbildningsmöjligheterna. Kunskap och kom-

• Resurseffektiv; invånarna tar hand om regionens
naturresurser, energi och livsmiljö.
• Resilient; regionen har en bra förmåga att ta hand

hetsperspektiv och anger mål och strategier för det
länsgemensamma jämställdhetsarbetet. Strategin
bygger på de nationella målen för jämställdhet som till

om olika störningar och kriser och strävar efter en

exempel att kvinnor och män har samma makt och

social sammanhållning.

inflytande, att kvinnor och män har samma ekonomiska självständighet samt att den offentliga servicen

5.4 Mål på nationell och internationell nivå

ska vara jämställd.

Delmålen och de prioriterade åtgärderna i RUFS 2050
ska bidra till att nå flera nationella och internationella

Nationella transportpolitiska mål

mål inom olika områden, exempelvis miljö och folk-

Det övergripande transportpolitiska målet är att säker-

hälsa. De nationella målen har varit en utgångspunkt

ställa en samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt

för i delmålen i samrådsförslaget.

hållbar transportförsörjning för medborgare och
näringsliv i hela landet. Därutöver har riksdagen beslu-

Miljökvalitetsmål

tat om ett funktionsmål – tillgänglighet – och ett hän-

Det svenska miljömålssystemet består av ett genera-

synsmål – säkerhet, miljö och hälsa.

tionsmål, 16 miljökvalitetsmål och 24 etappmål. Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsom-

Nationella klimatmål

ställning som behöver ske inom en generation för att

Det övergripande klimatmålet är att de svenska utsläp-

miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet är

pen av växthusgaser, från verksamheter som inte ingår

därför vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i sam-

i systemet för handel med utsläppsrätter, ska minska

hället. I målet står det också att arbetet med att lösa de

med 40 procent till år 2020 i jämförelse med 1990.

svenska miljöproblemen inte ska ske genom att miljö-

Utöver det ska Sveriges användning av förnybar energi

och hälsoproblem exporteras till andra länder.

uppgå till minst 50 procent av den totala energianvänd-

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den

ningen år 2020 och energianvändningen, räknat per

svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Det finns

BNP-enhet, ska effektiviseras med 20 procent i jämfö-

även preciseringar som förtydligar målen och används

relse med 2008 års totala energianvändning. Dess-

i det löpande uppföljningsarbetet. Miljökvalitetsmålen

utom ska användningen av förnybar energi i transport-

med tillhörande delmål har brutits ned och konkretise-

sektorn uppgå till minst 10 procent 2020.

rats i landets samtliga län.

FN:s globala mål för hållbar utveckling
Mål för den regionala tillväxtpolitiken

FN:s 17 nya utvecklingsmål är universella och inbegri-

Det övergripande nationella målet för den regionala

per alla länder. Många av de viktigaste målen bygger

tillväxtpolitiken är att utvecklingskraft i alla delar av

vidare på millenniemålen, som exempelvis utrotandet

landet, med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.

av fattigdom och hunger, jämlikhet mellan könen och

Europeiska unionens sammanhållningspolitik är en

att stärka av globala partnerskap för utveckling. De nya

integrerad del i den regionala tillväxtpolitiken. Målen i

målen är mer specifika, bland annat när det gäller

EU 2020-strategin samt prioriteringarna i EU:s stra-

energi, miljö, social hållbarhet och mänskliga rättig-

tegi för Östersjöregionen är därför utgångspunkter för

heter.

nationella och regionala mål och prioriteringar.
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Förord
Som en del av arbetet med att ta fram nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, görs en samlad konsekvensbedömning för att analysera vilka
konsekvenser planen får för regionen. Under perioden april till och med september
2016 pågår samråd om RUFS 2050 och förslaget till samlad konsekvensbeskrivning är
en del av det samrådet.
En regional utvecklingsplan omfattas av kravet på att miljöbedöma planer och program
enligt miljöbalken 6 kap 11 § (1998:808). Eftersom en regional utvecklingsplan påverkar regionen på ett mycket genomgripande sätt, har landstinget valt att genomföra
en samlad konsekvensbedömning som omfattar såväl miljökonsekvenser som andra
konsekvenser som planens genomförande får för regionen. Bedömningsprocessen har
bedrivits parallellt med framtagandet av samrådsförslaget och genomförts av en extern
konsultgrupp i samarbete med landstingets ansvariga tjänstemän.
Konsekvensbedömningsprocessen fortsätter som en integrerad del även i den fortsatta
planprocessen fram till att en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen har
antagits. Det är ett kontinuerligt arbete med att identifiera behov av utveckling och
fördjupning. Synpunkterna som förs fram under samrådet blir ett viktigt inspel till det
fortsatta arbetet med den samlade konsekvensbedömningen.
Hanna Wiik
Förvaltningschef
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Stockholms läns landsting

Innehåll
Förord............................................................................................................................................................................................ 3
Sammanfattning...................................................................................................................................................................... 6
1

Inledning.......................................................................................................................................................................... 9
Planprocessen................................................................................................................................................................ 9
Disposition och läsanvisning.................................................................................................................................. 9

2

Utgångspunkter och metod................................................................................................................................. 11
Samlad konsekvensbedömning – varför och hur?.................................................................................... 11
Bedömningsmodell.................................................................................................................................................. 12
Konsekvensbedömningens avgränsning....................................................................................................... 12

3

Samrådsförslagets huvudsakliga innehåll.................................................................................................... 14
Vision, mål och prioriterade åtgärder............................................................................................................. 14
Två strukturbilder för regionen 2050.............................................................................................................. 16
Nollalternativ - en framtid utan en ny regional utvecklingsplan...................................................... 18
Planens förhållande till andra planer och program.................................................................................. 18

4

Samrådsförslagets påverkan på regionala system och samband......................................................20
Transporter och tillgänglighet............................................................................................................................20
Bostäder och bebyggelse....................................................................................................................................... 21
Teknisk försörjning...................................................................................................................................................22
Grön och blå struktur...............................................................................................................................................23

5

Konsekvenser för de som bor och verkar i regionen................................................................................25
Konsekvenser för individer och hushåll.........................................................................................................25
Konsekvenser för grupper....................................................................................................................................26
Konsekvenser för social sammanhållning.....................................................................................................28
Konsekvenser för näringslivets aktörer.........................................................................................................29

6

Konsekvenser för miljön........................................................................................................................................ 31
Konsekvenser för naturmiljö och ekosystemtjänster.............................................................................. 31
Konsekvenser för kulturmiljö och kulturhistoriska värden..................................................................32
Konsekvenser för vattenmiljöer och vattensystem..................................................................................33
Markanvändning och hushållning med resurser.......................................................................................33
Miljökonsekvenser utanför regionen.............................................................................................................34
Risker och störningar...............................................................................................................................................35

7

Planens genomförbarhet......................................................................................................................................36

8

Planens ekonomiska effekter..............................................................................................................................38

9

Samlad bedömning av planen.............................................................................................................................40
Når samrådsförslaget sina egna mål?..............................................................................................................40
En plan för alla? .......................................................................................................................................................... 41
Miljöns sannolika utveckling om RUFS 2050 inte genomförs.............................................................. 41
Planens samlade konsekvenser och bidrag till hållbar utveckling....................................................42

10

Uppföljning och styrning...................................................................................................................................... 44

Bilaga A. Bedömningsmodell & bedömningsgrunder........................................................................................45
Bilaga B. Avgränsning och samråd om detta...........................................................................................................50
Bilaga C. Regelverk kring miljöbedömning.............................................................................................................. 51

6

SAMMANFAT TNING

Sammanfattning
Den här rapporten redovisar resultatet av den samlade
konsekvensbedömningen av samrådsförslaget till ny
regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen,
RUFS 2050. Enligt lagstiftningen ska en miljöbedömning genomföras för en regionplan och bedömningen
ska dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning,
MKB. Landstinget har valt att integrera miljöbedömningen i en samlad konsekvensbedömning – en bred
bedömning av samrådsförslagets samlade konsekvenser, kompletterad med en bedömning av dess genomförbarhet.
Processmässigt har arbetet följt de steg för miljöbedömning av planer och program som miljölagstiftningen föreskriver. Den modell som har använts för att
strukturera analysen och redovisningen bygger på de
behov och frågeställningar som har funnits under planarbetet. Den samlade konsekvensbedömningen har
inriktats på de aspekter av samrådsförslaget som kan
anses betydande och relevanta, givet samrådsförslagets
syfte och omfattning, och andra planer och program
som den ska samspela med. Analysen har avgränsats i
tid, samt geografiskt och ämnesmässigt.
Den nya regionala utvecklingsplanen tar sin utgångspunkt i en analys av förutsättningar och utmaningar
för Stockholmsregionen. Den vision som formuleras –
Europas mest attraktiva storstadsregion – är densamma som tidigare. För att kunna bedöma om regionens utveckling går i visionens riktning har fyra
övergripande mål i samrådsförslaget formulerats för
regionens utveckling:
• En tillgänglig region med god livsmiljö
• En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region
• En ledande tillväxt- och kunskapsregion
• En resurseffektiv och resilient region
I aktualitetsbedömningen av RUFS 2010 var ett tydligt
önskemål från regionens aktörer att samrådsförslaget
till RUFS 2050 behöver få tydligare genomförandefokus. De fyra målen har därför brutits ned i delmål på
medellång sikt, till vilka konkreta målnivåer med sikte
på år 2030 är knutna. Samrådsförslaget lyfter även

fram 26 prioriterade åtgärder – konkreta insatser eller
insatsområden som behöver särskild uppmärksamhet i
det korta tidsperspektivet, i första hand under den färdiga planens giltighetstid 2018–2026. Samrådsförslaget
innehåller ingen slutlig plankarta utan istället två
alternativa strukturbilder, i syfte att under samrådet
stimulera en diskussion om vägval och konsekvenser.
För tolv tematiska frågor presenteras förhållningssätt
som ska tillämpas i den löpande planeringen.
Samrådsförslagets påverkan och konsekvenser har
bedömts utifrån fem frågeställningar:
I. Hur väl kommer den färdiga fysiska strukturen
fungera – och hur kommer planen påverka regionala system och samband?
II. Vilka konsekvenser får planen för dem som bor
och verkar i regionen – och hur påverkas hälsa,
livsmiljö och andra lokala förhållanden?
III. Vilka konsekvenser får planen för regionens naturoch kulturmiljövärden och för klimatet?
IV. Hur genomförbar är planen, och vilka är de viktigaste faktorerna som påverkar detta?
V. Vilka ekonomiska effekter får planen – för samhället, för den offentliga ekonomin och för hushåll och
företag?

Samrådsförslagets påverkan på
regionala system och samband
Samrådsförslagets påverkan på regionala system och
samband görs med avseende på transporter och tillgänglighet, bostäder och bebyggelse, teknisk försörjning samt grön- och blåstruktur. För transportsystemet
kan konstateras att samrådsförslaget bygger på nationella transportinfrastrukturplaner och förhandlingsöverenskommelser som är finansierade i det korta perspektivet. Utvecklingen i det medellånga perspektivet
är mycket svår att bedöma. Om regionen år 2050 ska
vara utan klimatpåverkan kommer svåra val att behöva
göras vad gäller framtida investeringar i transportsystemet redan i närtid, vilket samrådsförslaget kunde
vara tydligare med.
Det är omöjligt att bedöma hur mycket samrådsför-
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slaget i sig kommer att bidra till att fler bostäder byggs.
De mål och åtgärder som återfinns i förslaget ansluter
till den dominerande synen på vad regionens bostadsmarknad behöver. För regionen har planen en roll att
göra avvägningar mellan allmänna intressen, och mellan
kommunala, regionala, och nationella målsättningar.
Denna funktion behöver stärkas i nästa version av planen.
För grönstrukturen visar samrådsförslagets strukturbildsanalyser att det är möjligt att tillföra de volymer
av ny bebyggelse som behövs utan att grönstrukturen
påverkas. Att detta i teorin är möjligt är dock i sig ingen
garanti för att utvecklingen lokalt kommer att följa
denna princip. Starkt mellankommunalt samarbete,
fortsatt fördjupade kunskapsunderlag, samt en tydlig
regional målbild krävs för att grönstrukturens utbredning, värden och kvaliteter ska kunna bevaras och
utvecklas samtidigt som regionens befolkning växer
kraftigt.
Samrådsförslagets påverkar i sig inte blåstrukturens
utbredning. Det ökade trycket på resursen som en växande befolkning innebär kompenseras delvis av förbättringar i de tekniska försörjningssystemen (t.ex. i
avloppsreningsverk) och en i minskande grad miljöbelastande dagvattenhantering.

Konsekvenser för de som bor och
verkar i regionen
Samrådsförslagets konsekvenser för dem som bor och
verkar i regionen analyseras i fyra perspektiv: konsekvenser för individer och hushåll (där även påverkan på
hälsa hanteras), konsekvenser för olika samhällsgrupper, konsekvenser för den sociala sammanhållningen i
stort, samt konsekvenser för näringslivets aktörer.
Samrådsförslaget har en uttalad ambition att sätta
människan i fokus i regionens utveckling. I många
avseenden görs just detta, inte minst i de delar som rör
mål för utbildning och deltagande på arbetsmarknaden. När det gäller den fysiska miljöns påverkan på
individer och hushåll behöver dock såväl mål, åtgärder
och förhållningssätt kompletteras med tydligare skrivningar och ställningstaganden avseende den lokala
livsmiljön, t.ex. vad gäller luftkvalitet och buller.
Samrådsförslagets innehåll svarar mot många olika
gruppers behov och förutsättningar. Fokus ligger i första hand på socioekonomiska grupper och jämställdhet
mellan män och kvinnor. Äldre- och barnperspektiven
är mindre uttalade. En förtätning av regionen bedöms
innebära både utmaningar och möjligheter för alla
bedömda grupper. Dock behöver samrådsförslaget
utvecklas när det gäller lokala livsmiljöer för barn,
avseende bland annat tillgången till natur och närhet
till skola och social service. På samma sätt behöver äldres behov och förutsättningar synas bättre i åtgärder

och förhållningssätt. Det arbete för att kartlägga inomregionala socioekonomiska skillnader som landstinget
har inlett behöver fortsätta. Slutsatserna från arbetet
bör i högre utsträckning än nu påverka samrådsför
slagets prioriteringar och ställningstaganden.
Sammantaget bedöms samrådsförslagets åtgärder
och förhållningssätt innebära en styrning mot en mer
socialt sammanhållen region. Olika former av socioekonomiska analyser är viktiga för att tidigt i planeringen
kartlägga övergripande sociala behov och förutsättningar. Sådana analyser bör komplettera samrådsförslagets prioriterade åtgärder att utveckla kunskapen om
hur den fysiska planeringen kan skapa förutsättningar
för social sammanhållning samt att genomföra hållbarhetsbedömningar i bostadsplaneringen.
Bedömningen är att samrådsförslaget tydligt har
satt det internationellt konkurrensutsatta näringslivets
behov i fokus. Den roll som näringslivet och arbetsmarknadens funktion har för att uppnå sociala målsätt
ningar är mindre tydligt artikulerad. Ett tydligare uppmärksammande av de behov som nystartade, små eller
medelstora företag har skulle stärka samrådsförslaget.

Miljökonsekvenser
Samrådsförslagets övergripande karaktär gör att dess
konsekvenser för naturmiljö, kulturmiljö och ekosystemtjänster blir mycket svåra att bedöma. Ambitionerna i samrådsförslaget är dock höga. Den tydliga
inriktningen på bevarande av de gröna kilarna, stärkande av svaga samband, och koncentration av bebyggelse till kollektivtrafiknära lägen ger generellt sett en
bra grund att stå på. Det finns dock risk för en påtaglig
påverkan på regionens naturmiljöer när en stor mängd
ny bebyggelse och transportinfrastruktur ska tillföras
under kort tid. Förtätningen kan få konsekvenser för
kulturmiljön då ursprungliga stadsplanekvaliteter med
bebyggelse i samspel med natur försvinner. Arbetet med
att ta tillvara och vårda kulturmiljön behöver genomsyra all fysisk planering. Samrådsförslaget saknar tydliga och konsekventa ställningstaganden i detta avseende, vilket behöver utvecklas till senare versioner av
planen.
Frågor som rör vatten hanteras på flera olika ställen
i samrådsförslaget, vilket i sig kan innebära en risk att
frågorna i efterföljande planering inte får den uppmärksamhet de förtjänar. Bortsett från den prioriterade åtgärden att minska läckaget av näringsämnen till
Mälaren och Östersjön saknas mål och delmål som tydligt pekar på behovet av att uppmärksamma vattenfrågorna kommande planering och byggande.
De båda strukturbilderna innehåller båda omfattande förslag på ny bebyggelse och infrastruktur. Ett
bevarande- eller hushållningsperspektiv saknas dock i
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beskrivningen av strukturbilderna, där frågor kring
ytsnålhet och avståndsoptimering dominerar. Detta
bör utvecklas i nästa version av planen. Samrådsförslagets föreslagna förhållningssätt till regionens blå- och
gröna strukturer innehåller dock redan idag viktiga
ställningstagande av hushållningskaraktär.
Jämfört med tidigare planer måste den nya regionala
utvecklingsplanen sammantaget sägas ha höjt ambitionerna rejält för såväl klimat som annan miljöpåverkan
utanför regionen. Genom målsättningen att år 2050
vara en region utan klimatpåverkande utsläpp görs
klimatfrågan till en ram inom vilken resten av samrådsförslaget utformas. Detta är positivt och ligger i
linje med nationell och internationell politik.
Samrådsförslaget upprepar tidigare ställnings‑
taganden för risker och sårbarheter rörande behovet
av klimatanpassning i bebyggelse och för infrastruktur. För de nya risker som identifierats så är skrivningarna än så länge vaga och ingen ny kunskap tillförs,
samrådsförslagets troliga konsekvenser eller genomslag i detta avseende måste anses mycket begränsade.

Genomförbarhet och ekonomiska effekter
Planens genomförbarhet är och ekonomiska effekter är
svårbedömda eftersom flera konkreta avvägningar och
ställningstaganden skjuts till senare planering. Överlag bedöms dock samrådsförslaget vara minst lika
genomförbart som den nu gällande planen RUFS 2010.
I konsekvensbeskrivningen förs principiella resonemang om de samhällsekonomiska effekterna, effekterna på den offentliga ekonomin, samt effekterna på
regionens hushåll och företag.

Samlad bedömning
Sammanfattningsvis speglar delmålen för 2030 relativt väl de långsiktiga ambitionerna för 2050. Mot bakgrund av de stora förändringar i vår omvärld som vi
just nu upplever är dock bedömningen om måluppfyllelse 2050 behäftad med stora osäkerheter. Som riktningsvisare och som grund för prioriteringar torde
dock delmålen kunna fungera tämligen väl.
Sammantaget bedöms samrådsförslaget styra mot
en jämlik region. Kopplingen mellan förslagets mer allmänna resonemang om jämlikhet, dess målbilder och
delmål, åtgärder och förhållningssätt brister dock bitvis. Det finns behov av att speciellt bevaka hur jämlikhetsperspektivet hanteras i efterföljande planering.
Samrådsförslaget har högt satta ambitioner på miljöområdet. De miljömässiga konsekvenserna av att planen
inte antas går inte att bedöma utan att ägna sig åt ren
spekulation. Bedömningen är dock att en framtid utan
en ny RUFS 2050 innebär en risk för att miljöförhållandena på sikt försämras. Detta gäller såväl miljöpåverkan

kopplad till regionala system (transporter, energi, teknisk försörjning) som miljöpåverkan som uppstår vid
ny eller ändrad markanvändning.
Den samlade bilden av bedömningen är att planens
negativa konsekvenser är begränsade och står i proportion till de stora nyttor som uppstår för dem som bor och
verkar i regionen om planen genomförs. Bedömningen
försvåras av att samrådsförslaget är generellt skrivet och
har mycket breda mål- och åtgärdsformuleringar. Detta
för det goda med sig att många aktörer kan ställa sig
bakom samrådsförslaget. Baksidan är att svåra avvägningar och prioriteringar mellan motstående intressen
skjuts till senare beslutsfattande. Risken är då att beslut
fattas under större tidsnöd och med sämre underlag än
under RUFS-processen. En stor utmaning i regionens
utveckling framöver är att omsätta höga ambitioner på
det sociala området i konkreta åtgärder som ger resultat
och att säkerställa att investeringar i bebyggelse och
infrastruktur bidrar till att sociala mål nås.
När det gäller markanvändning har samrådsförslaget flera förtjänster, inte minst eftersom inriktningen
är att tillväxten ska ske utan att intrång görs i den regionala grönstrukturen. Förhållningssättet för den
byggda miljön präglas dock av ett starkt fokus på tillväxt och kapacitetshöjningar. En viktig fråga under
samrådet blir därför vilka skarpa ställningstaganden
som nästa version av samrådsförslaget ska ha, i första
hand gällande kvaliteter i boendemiljön, avvägningen
mellan olika allmänna intressen kopplade till markanvändning, samt utpekande av värden eller geografiska
områden som bör undantas ny eller ändrad bebyggelse.
Det saknas i samrådsförslaget en analys i vilken
mån de stora, redan beslutade och mycket resurskrävande överenskommelser och investeringsplaner som
inarbetats i planen är anpassade till samrådsförslagets
sociala och miljömässiga målsättningar. Det är ange‑
läget att så snart som möjligt inleda ett arbete med att
samordna mål och underlag för planeringen så att regionala och statliga aktörer utgår från målsättningar och
prognoser som inte i väsentliga avseenden skiljer sig åt.
Slutligen konstateras att det är ett stort steg framåt
jämfört med tidigare planering att samrådsförslaget
bland delmålen lyfter behovet av att minska den indirekta klimatpåverkan som vår konsumtion ger upphov
till. Även denna fråga behöver fördjupas i kommande
planering.
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Samråd och remiss avseende utpekande av områden av riksintresse för
friluftslivet
Naturvårdsverket inbjuder till samråd enligt miljöbalkens 6 kap. om förslag till
miljökonsekvensbeskrivning av förslaget till utpekande av områden av
riksintresse för friluftslivet, tillika samråd i enlighet med 2 § förordningen
(1998:896) om hushållning med mark och vatten.
Bakgrund
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är ansvariga
myndigheter enligt 2 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och
vattenområden (hushållningsförordningen) att ”lämna uppgifter i skriftlig form
till länsstyrelserna om områden som myndigheterna bedömer vara av riksintresse
enligt 3 kap. miljöbalken” (vanligen benämnt utpekande av riksintresse).
Naturvårdsverket och HaV fick tillsammans med länsstyrelserna i regleringsbrev
för 2012 och 2013 i uppdrag att genomföra en översyn av riksintressena för
friluftsliv. Länsstyrelserna lämnade i början av 2014 förslag på vilka områden de
ansåg borde vara av riksintresse för friluftsliv. Regeringsuppdraget rapporterades
till regeringen i juni 2014. Av 2 § hushållningsförordningen framgår även att
samråd ska ske med Boverket samt de länsstyrelser och andra
(riksintresse)myndigheter som är berörda.
Innan beslut tas om utpekande av nya områden genomförs en miljöbedömning
enligt 6 kap. 11 § miljöbalken av förslagen. Miljökonsekvensbeskrivningen ska
innehålla vissa utpekade uppgifter enligt 6 kap. 12 § miljöbalken. Dessa ska
behandlas i en omfattning som är rimlig med hänsyn till vad som anges i 13 §
samma kapitel. Naturvårdsverket har anlitat Enetjärn Natur AB för detta, med
Tryggve Sigurdson och Johanna Ersborg som huvudsakliga utredare.
Naturvårdsverkets arbetsgrupp har bestått av Ulrika Karlsson och Egon
Enocksson.
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Samrådets omfattning
Detta samråd består dels av rapporten Översyn av områden av riksintersse för
friluftslivet med dithörande bilagor (hämtas på Naturvårdsverkets webbplats)
med länsvis uppdelade värdebeskrivningar och kartor för respektive föreslaget
nytt område samt befintliga områden med föreslagna väsentliga förändringar,
dels av Miljökonsekvensbeskrivning, samrådshandling där
miljökonsekvenserna av utpekandet av de föreslagna nya områdena och de
väsentligt förändrade områdena bedöms samlat på en övergripande nivå.
Till samrådet bifogas också resultatet av tidigare avgränsningssamråd.
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer efter samrådet att kompletteras med en
samrådsredogörelse.
Samrådsdokumenten inklusive de enskilda föreslagna områdena kan hämtas på
Naturvårdsverkets webbplats under
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Remisser-ochYttranden/Remisser/Pagaende-remisser/Samrad-miljokonsekvensbeskrivningangaende-omraden-av-riksintresse-for-friluftsliv/

Möjlighet att lämna synpunkter
Naturvårdsverket önskar synpunker på detta samråd senast den 30 september
2016. Synpunkter lämnas med hjälp av det webbverktyg som finns på
Naturvårdsverkets webbplats under
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Remisser-ochYttranden/Remisser/Pagaende-remisser/Samrad-miljokonsekvensbeskrivningangaende-omraden-av-riksintresse-for-friluftsliv/
Då samrådsunderlaget är omfattande behöver svaren tydliggöra vilket/vilka
område/en som svaren berör eller om svaren berör
miljökonsekvensbeskrivningen respektive förslaget till utpekande.
Frågor om detta samråd skickas till: mkb.ri.friluftliv@naturvardsverket.se
Naturvårdsverket 2 september 2016
Ingela Hiltula
Enhetschef – Förvaltningsärenden och bidrag

Bilagor
MKB
Samrådssammanställning
PM Översyn av områden av riksintresse för friluftsliv
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Förord
I och med de regeringsuppdrag som Naturvårdsverket, Havs- och
vattenmyndighetet (HaV) och länsstyrelserna fick 2012 – 2014 påbörjandes
översyn av områden för riksintresse friluftslivet. Uppdragen hade ett särskilt
fokus på de långsiktiga behoven av tätortsnära natur och utifrån aktuell
kunskap. I uppdraget låg också att det för varje område ska finnas en
värdebeskrivning enligt myndigheternas uppdaterade riktlinjer. Arbetet med
det reviderade underlagen har Naturvårdsverket och HaV fortsatt att bearbeta
för att få en god övergripande bild av urvalet, dess styrkor och svagheter,
statistik länsvis och nationellt och för att få en samlad redogörelse för motiv
och principer bakom befintligt urval. Naturvårdsverket och HaV har för avsikt
att fatta beslut om de nya och reviderade objekt som värderats och
miljöbedömts under 2016.
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Bakgrund
Naturvårdsverket och HaV fick tillsammans med länsstyrelserna i regleringsbrev
för 2012 och 2013 i uppdrag att genomföra en översyn av områden av
riksinintresse för friluftslivet. Senast Naturvårdsverket tog beslut om områden
av riksintresse för
friluftslivet var 1987-1989
och då togs beslut för
områden av riksintresse för
såväl naturvård som
friluftsliv.
Länsstyrelserna lämnade
under 2014 förslag på vilka
områden länen ansåg
borde vara av riksintresse
för friluftslivet, efter
riktlinjer för urvalet från
Naturvårdsverket och HaV.
Översynen resulterade i att
länsstyrelserna föreslog
107 nya
riksintresseområden för
friluftslivet. 171 befintliga
områden föreslogs få ny
avgränsning eller
förändrades väsentligt på
något annat sätt medan 34
områden i allt väsentligt
föreslogs vara kvar som
tidigare. Inga områden
föreslogs att upphävas.
De oförändrade områdena
har endast uppdaterats
och har under våren 2016
fått ett nytt beslutsdatum.
Övriga förslag på nya och
förändrade
riksintreområden sänds nu
på remiss till i första hand
övriga s.k.
riksintressemyndigheter
och länsstyrelser i enlighet
med 2 § hushållningsförordningen. Förslaget sänds också på samråd
tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning av förslaget till berörda
kommuner och intresseorganisationer i enlighet med 6 kap. 14 § miljöbalken.
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Riksintressets betydelse
Enligt 3 kap. 6 § miljöbalken ska områden som är av riksintresse för
naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Naturvårdsverket har tillsammans
med HaV bl.a. ansvar för att ”peka ut” områden av riksintresse för naturvård
och friluftsliv.
Dessa bestämmelser i 3 kap. miljöbalken syftar till en långsiktigt lämplig
hushållning med mark- och vattenområden. Enligt miljöbalken ska mark- och
vattenområden användas för det eller de ändamål de är mest lämpade med
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Utpekande av
områden av riksintressen är en viktig del i att detta syfte kan uppnås. Genom
utpekandet kan och ska områden av nationellt intresse hävdas i den fysiska
planeringen och i andra beslut om markanvändning som olika myndigheter
fattar.
Utpekandet av ett område av riksintresse för friluftslivet innebär inte ett
ovillkorligt skydd av området eller att andra verksamheter inte kan tillåtas.
Bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken utgår från att områden så långt möjligt
kan nyttjas för flera ändamål, men att det utpekade områdets värde har
företräde om samutnyttjande inte kan ske, d v s om en planerad åtgärd
påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön på ett sådant sätt att möjligheterna
att utöva friluftsliv påtagligt försämras. Denna bedömning sker i samband med
planläggning enligt plan- och bygglagen där länsstyrelsen ska företräda de
statliga intressena, respektive i samband med prövning om ändrad
markanvändning vid beslut enligt miljöbalken, plan- och bygglagen, väglagen,
ellagen, rörledningslagen med flera lagar där 3 kap. miljöbalken ska tillämpas. I
samband med planläggning kan staten genom länsstyrelsen, när det gäller
översiktsplanen, i ett särskilt yttrande ange om kommunen inte beaktat
riksintresset på lämpligt sätt, resp. vid detaljplanläggning, överpröva
kommunens beslut om ett riksintresse riskerar att påtagligt skadas.
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Friluftspolitiken
Myndigheter, kommuner, ideella organisationer, näringsliv och markägare bidrar
till att skapa förutsättningar för att människor kan utöva friluftsliv. I
propositionen beskriver regeringen det övergripande målet: ”
Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i
naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Alla
människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social
gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö.”
I Framtidens friluftsliv1 betonas att det är kommunerna som bör verka för att
tillgodose behovet av tätortsnära natur i den kommunala planeringen. Det är
viktigt att kommunerna behandlar bevarande av och tillgång till tätortsnära
natur i den kommunala översiktsplaneringen, särskilt i tätorter där konkurrens
om mark är hög. Naturvårdsverket har det centrala ansvaret för
områdesskyddet och en samordnande roll i nationellt friluftslivsarbete.
Myndigheten ska verka för att förutsättningarna för friluftslivet bevaras och
utvecklas samt främja en hållbar utveckling med utgångspunkt i den ekologiska
dimensionen.
Ansvar och roller
Boverkets ansvarar för den generella uppsikten för 3. och 4 kap. MB och som
samordnande myndighet för alla riksintressen. Det innebär att en regelbunden
avstämning mellan myndigheterna är nödvändig. Naturvårdsverket och HaV
ansvarar för att ha det nationella uppsiktsansvaret över utpekande av
riksintresset friluftsliv enligt 3 kap. MB. Det innebär att myndigheterna har
ansvar enligt hushållningsförordningen för uppsikt över hushållningen med
mark och vattenområden inom sina verksamhetsområden. Naturvårdsverket
ansvarar tillsammans med HaV för att fatta beslut om nya och reviderade
riksintressen för friluftsliv samt att tillgängliggöra information om områdena.
Samordning med andra riksintressemyndigheter och Boverket bör ske
regelbundet.
Länsstyrelsen har det regionala uppsiktsansvaret över riksintressen utpekade
enligt 3 kap MB. I uppsiktsansvaret ingår att uppmärksamma behov av
revideringar av befintliga områden och avgränsningar, föreslå nya eller
upphävande av områden. Det görs utifrån dialog med kommuner och allmänhet
vid beredning. Länsstyrelserna har som uppgift att verka för att riksintressen
tillgodoses av kommunerna i den fysiska planeringen. Därefter ska
riksintresseanspråket bevakas så att värden upprätthålls och utvecklas.
I det löpande arbetet ska Länsstyrelsen hålla Boverket och Naturvårdsverket
uppdaterade med aktuella underlag för riksintresseanspråken för friluftsliv vad
gäller avgränsningar och värdebeskrivningar samt föreslå ytterligare områden
som riksintressen för friluftsliv.

1

Framtidens friluftsliv. Regeringens proposition 200917/10:238.
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Riksintresse friluftsliv
För att ett område ska vara av riksintresse för friluftslivet ska det ha stora
friluftslivsvärden sett i ett nationellt perspektiv på grund av särskilda natur- och
kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god tillgänglighet för många.
Urvalet av områden görs utifrån särskilda kriterier och i samråd med
myndigheter på regional och lokal nivå. Miljöbalkens hushållningsbestämmelser
ska beaktas i samhällsplaneringen för att främja den långsiktigt mest lämpliga
användningen av mark och vatten. Regler om riksintressen gäller såväl vid
planläggning som vid tillståndsprövning. En väl genomarbetad översiktsplan,
framtagen i dialog mellan kommun och länsstyrelse och där konflikter mellan
riksintressen belysts, kan ge vägledning i fråga om hur motstående riksintressen
ska hanteras och prioriteras.
Regeringsuppdrag 2012 – 2014
I regleringsbrevet 2012 fick Naturvårdsverket i uppdrag att göra enöversyn av
vilka områden som bedöms vara av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken, särskilt med beaktande av de långsiktiga behoven av tätortsnära
natur. Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Miljödepartementet) våren
2014. Utgångspunkten för att ett område ska bedömas som riksintresse för
friluftslivet är att området har så stora friluftsvärden på grund av särskilda
natur- och/eller kulturkvaliteter och tillgänglighet för allmänheten, att det är
eller kan bli attraktivt för besökare från hela eller en stor del av landet eller
utlandet, dvs. det har turistiskt intresse. I Framtidens friluftsliv2 anges att det är
av stor vikt vid utpekade riksintresseområden att ny kunskap och nya
bedömningar och att utgångspunkterna för områden av riksintresse för
friluftsliv bör vara att områdena är viktiga för
många människors friluftsliv och att de kan
nyttjas ofta och mycket. Vilket var ett särskilt
fokus på tätortsnära natur i de tre
storstadsregionerna.
Målen med översynen är en kvalitetshöjning av
beskrivningen av områdena av riksintresse för
friluftslivet, det gäller både befintliga områden
och nya föreslagna områden. Med friluftsliv
menas i detta sammanhang ”vistelse utomhus i
natur- och kulturlandskapet för välbefinnande
och naturupplevelser utan krav på tävling.” 3
Naturvårdsverket tog tillsammans med HaV
fram nya riktlinjer som innehöll kriterier som stöd vid urvalet av områden och
för uppdatering och revidering av riksintressena. Utifrån riktlinjerna tog
länsstyrelserna, i dialog med kommunerna, fram förslag på uppdateringar och
nya utpekanden utifrån ny kunskap och aktuella förhållanden. Det ska tydligt
2
3

Framtidens friluftsliv. Regeringens proposition 20091710:238.
Förordning (2003:133).
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framgå av värdebeskrivningarna för området motivet till riksintresset och
förutsättningarna för att natur- och friluftslivsvärdena ska kunna behållas.
Området ska vara avgränsat och vara inlagt på digital karta, geografiskt
avgränsning redovisas i shapefil, och det skulle redogöras för samråd som
hållits. Mer om kriterierna och deras tillämpning finns i Naturvårdsverkets
handbok med allmänna råd (2005:5) och riktlinjer för översyn 2012-2014 av
riksintressen för friluftsliv.4 I första hand inriktades arbetet på att se över
områdets geografiska avgränsning och att uppdatera dokumentationen för
områdena. I de fall områdets avgränsning inte var förenlig med kriterierna har
förslag till ändrad avgränsning gjorts. Översynen ledde till att 107 nya områden
föreslogs. Inga områden föreslogs utgå på grund av att värdena för riksintresset
inte längre finns. I samband med översynen har antalet områden ökat från 215
till 312.
Riksintressen för friluftsliv – resultat reviderade områden

Nationellt
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Västra
Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

4

Totalt
antal

Oförändrade

Mindre
revideringar

Större
revideringar

Nya

312
13
5
14
8
10
4
13
14
8
23
16
54

34
0
0
0
1
1
0
2
1
1
1
7
3

88
6
1
3
5
4
0
5
0
0
5
2
15

83
3
1
9
1
2
4
6
5
5
6
6
12

107
4
3
2
1
3
0
0
8
2
11
1
24

12
10
12
29
9
32
16
10
0

1
1
2
9
1
0
3
0
0

0
1
6
10
4
6
6
9
0

7
1
1
1
2
3
7
1
0

4
7
3
9
2
23
0
0
0

RIKTLINJER FÖR ÖVERSYN 2012-2014 AV RIKSINTRESSEN FÖR FRILUFTSLIV
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Fortsatt arbetet med revidering av riksintresse för friluftsliv
Utifrån det underlag som redovisades i samband med regeringsuppdraget har
Naturvårdsverket försökt ta fram en god övergripande bild av: Urvalet av
områden, dess styrkor och svagheter, statistik länsvis och nationellt, samlad
redogörelse för motiv och principer bakom befintligt urval. Naturvårdsverket
har med hjälp av fyra studenter sammanställt, värderat och kvalitetssäkrat de
från länsstyrelserna inkomna värdebeskrivningarna av riksintressen för
friluftsliv. De kvantitativa sammanställningarna samt de kvalitativa
värderingarna av föreslagna områden ska fungera som underlag i
Naturvårdsverkets beslutsprocess om riksintressen för friluftsliv.
kvalitativa värderingen grundar sig på följande bedömningspunkter, vilka
återfinns i Naturvårdsverkets riktlinjer:
• Kärnvärde
• Avgränsning
• Tillgänglighet
• Åtgärder och förutsättningar för bevarande av värden
Bedömningen av kärnvärdet görs utifrån hur väl värdebeskrivningen formulerar
områdets särskilda värden för just friluftslivet, vilket är syftet med utpekandet
av riksintresset. Slutligen klassificeras värdebeskrivningen i syfte att underlätta
beslut om nya och reviderade riksintressen för friluftsliv. Klassificeringen sker
utifrån fyra olika kategorier:
A. Klart för beslut
B. Behov av mindre kompletteringar/uppdatering
C. Behov av större kompletteringar/förändringar
D. Felaktigt utpekande
Resultatet av värderingen har lett till att Naturvårdsverket godkänt de objekt
som bedömts klara i mars 2016. De områden vars värdebeskrivningar som hade
behov av kompletteringar skickades åter till respektive länsstyrelse för
komplettering under mars 2016 och för slutlig leverans juni 2016.
Utpekande av RI är en sådan plan/program där miljöbedömning kan krävas. En
behovsbedömning påbörjades våren 2014 och beslut togs då om att genomföra
en miljöbedömning men denna påbörjades inte på grund av den snäva
tidsplanen för regeringsuppdraget. Naturvårdsverket har nu upphandlat en
miljöbedömning och låtit ta fram en miljökonsekvensbeskrivning med särskilt
fokus på att utveckla en metod för hur ett utpekande av riksintresse för ett
bevarandevärde kan genomföras.
Miljöbedömningen påbörjades i april 2016 med ett avgränsningssamråd med
de nationella myndigheterna med ansvar för utpekande av riksintressen. En
samrådshandling sänds på remiss i september 2016 på samråd till nationella
myndigheter, länsstyrelser, berörda kommuner och organisationer och en
slutlig miljökonsekvensbeskrivning beräknas vara klar i oktober 2016.
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NATURVÅRDSVERKET

Naturvårdsverket fattar beslut om de nya och reviderade objekt som
kompletterats under hösten 2016. . I arbetet ingår inte Norrbottens län.
Underlaget kommer att tillgängliggöras av Naturvårdsverket via VIC natur på
skyddadnatur.naturvardsverket.se
 Värdebeskrivningar
 Beslut
 Kartunderlag

Fortsatt löpande arbete
Efter denna stora genomgång och översyn av samtliga riksintresseområden för
friluftslivet är det möjligt för länsstyrelserna att löpande se över och uppdatera
dessa områden. I och med att det finns en nationell och länsvis statistik över
riksintresseområden för friluftslivet bidrar det till att lägga grunden för en
nationell nivå som Naturvårdsverket och HaV kommer att utgå ifrån vid den
fortsatta vägledningen i arbetet med riksintresse för friluftsliv. För att löpande
hålla befintliga områden aktuella och bevaka anspråken är ett önskvärt med ett
intervall vart 4 -5 år för att se över avgränsning, områdets värden och
utveckling. I och med att allt underlag i form av kartor och värdebeskrivningar
nu görs tillgängligt på webben och att handläggare på länsstyrelserna själva har
möjlighet att gå in och justera underlättar det ett kontinuerligt arbete med att
vid behov löpande förtydliga och genomföra mindre revideringar av
riksintressen.
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Slutresultat länsvisa områden
För att skapa överblick över områdena av riksintresse för friluftslivet på
nationell- och länsnivå har uppgifter sammanställts om vilka friluftsaktiviteter,
naturtyper och värden som finns representerade i respektive område och län.
De aktiviter som nämns är hämtade från Naturvårdsverkets riktlinjer.5
Naturtyperna utgörs av de vanligast förekommande naturtyperna i Sverige.
Kategorierna odlingslandskap samt kulturlandskap har lagts till. Dessa åtskiljs
från varandra eftersom friluftsvärdet i flera fall är knutet till platsens
kulturhistoriska värden (fornminnen, kulturminnesmärken etc.) samtidigt som
flera områden innehåller stora ytor jordbruksmark för vilka friluftsvärdena inte
är knutna till sådana kulturvärden. Utifrån underlagen från revideringen har
statistik från de olika länen sammanställts.
Revidering
De reviderade områdena har delats in i tre olika statuskategorier. Oförändrade
områden är de områden som sedan tidigare blivit utpekade som riksintresse för
friluftsliv, där avgränsningen och friluftsvärdena är desamma som tidigare. De
reviderade områdena är befintliga områden där gränserna har dragits om,
alternativt där friluftsvärdena har förändrats eller värdebeskrivningen har
omformulerats. Därutöver föreslås ett antal nya områden. Av de inkomna
värdebeskrivningarna är 18% oförändrade områden, 48% reviderade områden
samt 34% nya områden (se figur 1).
Figur 1 Fördelning av status mellan de 312 riksintressen för friluftsliv.

5

RIKTLINJER FÖR ÖVERSYN 2012-2014 AV RIKSINTRESSEN FÖR FRILUFTSLIV
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Riktlinjer för översyn 2012-2014 av riksintressen för friluftsliv:
Ett riksintresse för friluftsliv ska uppfylla ett eller flera huvudkriterier som står
beskrivna i riktlinjerna:
• Huvudkriterium 1: Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande
upplevelser i natur- och/eller kulturmiljöer.
• Huvudkriterium 2: Områden med särskilt goda förutsättningar för
friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser.
• Huvudkriterium 3: Områden med särskilt goda förutsättningar för
vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser.
Figur 2 Antal angivna huvudkriterier i samtliga värdebeskrivningar.

Friluftsaktiviteter
I värdebeskrivningarna ska exempel på friluftsaktiviteter som kan utövas i
riksintresset anges. Antal av de olika friluftsaktiviteter som förekommer i
värdebeskrivningarna skiljer sig åt mellan länen vilket framkommer av figur 3.
En aktivitet kan nämnas flera gånger i samma län. I sammanställningen räknas
dock aktiviteten endast en gång per län, trots att den kan ha nämnts flera
gånger inom länets olika riksintressen. Utövandet att friluftslivet utvecklas i
snabb takt och en rad nya aktiviteter exempelvis geocaching, kiting,
kajakpaddling, isklättring beskrivs av vissa län. Genom att beskriva
förekommande aktiviteter och vilka förutsättningar som finns för att bedriva
dessa och behov som finns för att utveckla förutsättningarna för friluftslivet
visar på ett aktivt uppsiktsansvar av ansvarig myndighet.
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Figur 3. Antal olika nämnda friluftsaktiviteter i värdebeskrivningarna per län.

Naturupplevelser är den aktivitet som nämns flest antal gånger (286), följt av
vandring, fritidsfiske, strövande, bad och kulturupplevelser som alla är nämnda
mer än 200 gånger (se figur 4). Kategorin Andra aktiviteter inkluderar de
aktiviteter som finns med som en kategori i statistikmallen men som omnämns
i värdebeskrivningarna. Av dessa nämns naturstudier flest gånger. Exempel på
andra aktiviteter är dressinåkning, grott-besök och pulkaåkning.
Figur 4. Antal gånger varje aktivitet är nämnd i samtliga värdebeskrivningar.
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Naturmiljöer
För att få en bild över de föreslagna områdena har naturtyperna sammanställts.
Sjöar och vattendrag är den naturtyp som nämns flest antal gånger i
värdebeskrivningarna, nämligen 231 av 312 gånger (se figur 5). Fjäll nämns
minst antal gånger, i 21 av värdebeskrivningarna.
Kategorin Annan naturtyp inkluderar de naturtyper som inte finns med som en
kategori i statistikmallen men som nämns i värdebeskrivningarna. De kategorier
som har uppkommit under Annan naturtyp är hällmark, alvar, ospecificerad
skog, gammelskog, klapperstensfält, rished, sandurfält, sanddynor och grottor.
Hällmark och ospecificerad skog är de naturtyper som förekommer flest antal
gånger, övriga benämns en till två gånger var.
Figur 5. Antal gånger varje naturtyp är nämnd i värdebeskrivningarna.

Överlappande skydd
En stor del av de föreslagna riksintresseområdena omfattas redan av andra
överlappande riksintressen (298 av 312). 301 områden omfattas av
överlappande skydd, exempelvis naturreservat, nationalpark och Natura-2000
(se figur 6 och 7). Det kan innebära att ett område som utpekats som
riksintresse friluftsliv kan ha ett eller flera överlappande skydd på en del av den
totala ytan. Det kan indikera att området har höga biologiska värden,
kulturvärden eller utgör riksintresse inom andra områden som kan vara av
motstående karaktär som energiproduktion, bostadsbyggande.
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Figur 6. Andel riksintressen för friluftsliv med andra överlappande riksintressen
inom samma område baserat på antal områden.

Figur 7. Andel riksintressen för friluftsliv med andra överlappande skydd inom
samma område baserat på antal områden.

OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV I GOTLANDS LÄN
Namn och datum:
Marie Jakobsson, 2014-02-14
Områdesnummer och områdesnamn:
FI 07 Bästeträsk med omnejd
Kommun:
Gotland 0980
Area (ha uppdelat på land och vatten):
Ca 11 000 ha varav 950 ha vatten.
Huvudkriterier:
• Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller
kulturmiljöer.
• Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande
upplevelser.
• Områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och
därmed berikande upplevelser.
Stödkriterier:
1. Berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljö:
• intresseväckande naturvärden
• intresseväckande kulturvärden
• orördhet (frånvaro av ingrepp i landskapet)
• stillhet/tystnad/låg ljudnivå
• tilltalande landskapsbild (tilltalande perspektiv och utblick överlandskap och vatten
m.m.)
• omväxling (variation i fråga om topografi, fördelning mark/vatten, vegetation,
kulturprägel m.m.)
• särprägel (en för regionen avvikande naturföreteelse; storslagen natur)
• att området har sällsynta växter och djur
• artrikedom
2. Goda naturgivna förutsättningar för friluftsliv:
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter:
• bra vattenkvalitet, lämpliga stränder och bottnar
• lämplig terräng med variationsrik topografi
• terrängförhållanden utan hindrande blockighet, snårigheter, brutenhet eller
myrrikedom
• förekomsten av sammanhängande gröna stråk
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter som är
beroende av platser med särskilda fysiska förutsättningar som:
• områden där man bedriver friluftsliv förhållandevis ostört, dvs. att man under längre
tid inte ser hus, vägar och endast ett fåtal andra besökare (”vildmarksområden”)

3. Goda förutsättningar för att behålla och förbättra värden:
• naturvärden som kan bestå även vid ökad besöksfrekvens
• tålighet mot slitage i de delar som förväntas bli intensivt utnyttjande
• förekomst av anläggningar eller service, såsom toalett, sopsortering, parkering,
eldstäder, lägerplatser, vindskydd o.s.v.
• att det finns markerade leder och informationsskyltar
• förekomst av brukningsvägar, stigar, vandringsleder m.m.
• möjlighet att bevara områden utan omfattande anordningar eller anläggningar
(”vildmarksområden”)
• frånvaro av hinder för områdets användning för friluftsändamål, t.ex. inga eller små
inskränkningar i allemansrätten
Friluftsaktiviteter:
Vandring, strövande, promenader, skridskoåkning, cykling, bad, kanot, naturupplevelser,
kulturupplevelser.
Beskrivning av områdets värden:
Mycket stort naturområde som delvis har vildmarkskaraktär. En mycket stor del av området
genomkorsas endast av några små körvägar och präglas i övrigt av orördhet och stor variation.
Här finns ett stort hällmarkskomplex, skogar, myrar, källkärr och klapperstensstränder. Stora
delar av markerna är präglade av långvarigt bete och det öppna landskapet ser i mångt och
mycket ut som det gjort i hundratals år. Här finns också Gotlands största sjö, Bästeträsk som
vintertid är mycket populär för långfärdsskridskor och sommartid för kanotpaddling. I
området finns en mycket rik flora och fauna med många sällsynta arter.
I stora delar av området lämpar det sig bäst att ta sig fram till fots men här finns också fina
cykelvägar.
Området kring Ar och Bläse är präglat av den tidiga kalkhanteringen och speglar väl de
förutsättningar som präglade denna än i dag aktuella industrihistoria. Ahrs bruk anlades redan
1650 och bedrev verksamhet här fram till 1990. Påtagliga spår av kalkbrytningen utgör bl.a.
två numera vattenfyllda stenbrott. Det nordvästra brottet är sommartid en populär badplats
som fått namnet ”Blå lagunen”.
I området finns bland annat parkeringsplatser, handikapp-TC, informationsskyltar,
sopstationer, bordbänkar och grillplatser.
Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden:
Att områdets karaktär av nästan helt oexploaterat landskap kan bibehållas. Bevarandet av
våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering,
vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på
fastmarksholmar och i kantzoner kan skada naturvärdena.
Områdets värden reduceras av olämpligt lokaliserad bebyggelse och kalhyggen. Bilkörning på
hällmark och klapperstensfält reducerar också värdet påtagligt.
Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av
landskapselement. Restaurering av igenvuxna ängar och naturbetesmarker. Områdets värden
kan påverkas negativt av minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift skogsplantering på

jordbruksmark, energiskogsodling, spridning av gifter eller gödselmedel, bebyggelse,
nydikningar, täkt, luftledningar och vägdragningar.
Att den museiverksamhet som bedrivs vid Bläse kalkbruksmuseum kan drivas vidare. I
området behöver vägar som kan gynna och bidra till en ökad cykelturism underhållas.
Att beslut, skötsel- och bevarandeplaner för ingående reservat och Natura 2000 områden följs.
Planering och säkerställande:
Stora delar av området är föreslaget av Naturvårdsverket att bli nationalpark (Bäste träsk). I
området finns åtta naturreservat; Gotlandskusten, Bräntings haid, Bästeträsk, Grodde,
Hoburgsmyr, Horsan, Mölnermyr och Vitärtskällan. Det finns även sju områden utpekade
enligt Natura 2000 Habitatdirektivet; Bräntings haid, Bästeträsk, Hoburgsmyr, Kölningsträsk,
Mölnermyr, Rutemyr, Hässleänget och Vitärtskällan. Nio områden är biotopskyddsområden
och två har naturvårdsavtal. Några byggnadsminnen och ett stort antal fornlämningar är
skyddade enligt kulturmiljölagen.100 m strandskydd gäller längs hela Östersjökusten och vid
sjöarna Bästeträsk, Trullträsk, Nyrajsu, Mavrajd, Kölningsträsk, Horsan, Hauträsk, Lillträsk
och Alningshajdträsk. Tre områden är detaljplanelagda. Vällesån och Arån är
fredningsområde för havsöring mellan 1 oktober och 31 december. Gädda och abborre är
fredade i kustvattenområdet under perioden 1 mars till 31 maj. Sik är fredad runt hela
Gotlands kust under perioden 1 november till 15 december och skrubbskädda mellan 15
februari och 15 maj. Ålen är fredad året runt.
Under tiden 15 mars-15 juli är det förbjudet vistas på någon av öarna Falholmen, Storholmen
och Lillholmen.
Områdets huvuddrag:
Ett geologiskt synnerligen differentierat område med mycket goda exempel på
raukområden, klintnäsor, strandvallssystem och hällmarksstrukturer. Här förekommer också
olika slag av våtmarker som bildar ett hydrologiskt ovanligt intakt och väldifferentierat
komplex.
Sjön Bästeträsk är Gotlands största sjö som får sitt vatten från flera håll. Den allra största
delen av avrinningsområdet omfattar mark som nästan helt saknar ingrepp. Bästeträsk är en
grund sjö med ett största djup på cirka fem meter och är fattig på vegetation. I den sydvästra
och västra delen av sjön finns några sammanhängande agruggar och lite vass. Under vattnet
växer flera sällsynta kransalger. Vattnet är grönaktigt och klart och siktdjupet är större än
vattendjupet. Närsalthalterna är mycket låga. Vattnet som tillförs träsket är rent, och håller i
vissa avseenden drickvattenkvalitet. Längs flera av stränderna finns en tydlig så kallad
strandbarrikad, en vall av grus som bildats genom skjuvning av is från sjön.
I sjön finns de två öarna Storholmen och Lillholmen som utgörs av uppstickande berghällar.
På öarna finns en stor koloni med ejder. Ett flertal våtmarker i form av myrar, källkärr och
träsk ansluter till Bästeträsk.
Området runt Bästeträsk kännetecknas av en stor variation av naturtyper som alvarmarker,
tallskogar, fuktängar, myrar, kärr och vätar. En mindre del av området upptas av ett öppet
odlingslandskap och gamla lövmarker. Blandningen av naturtyper med sina många bryn och
övergångsmarker skapar förutsättningar för en stor biologisk mångfald. Tillgången på död ved
är förhållandevis stor vilket gynnar en rad organismgrupper, till exempel många insekter och
vedlevande svampar. Området hyser många sällsynta och/eller rödlistade arter; svärdkrissla,

oxtungsvamp, ädellav, hasselsnok, apollofjäril, kärrbryum, gulfläckig praktbagge, röd
skogslilja, alpnycklar, nattskärra, gaffelfibbla, kärrlilja, roskarl, snedsträckad lövmätare,
blodigel, korvskorpionmossa, tallvitmossa, svartfläcklig blåvinge och blodtopp för att nämna
några.
Som exempel på värdefulla områden kan nämnas; Hoburgs myr (med ett av Nordeuropas
största bestånd av kärrnycklar), Vitärtskällan (en ovanlig typ av källkärr), Mölnermyr (som är
Gotlands största hydrologiskt ostörda myr) och Bräntings haid (med en mångformig
blandning av naturtyper). Det största värdet ligger dock i att ett så stort område är relativt
oexploaterat och bitvis av vildmarkskaraktär.
Förutom de höga naturvärdena finns här också talrika fornlämningar och tydliga spår av både
historisk och nutida kalkbrytning. Vid Bläse finns ett kalkbruksmuseum som skildrar
stenindustrin på Gotland och arbetarnas liv och villkor. Gamla kalkbrott och lämningar efter
kalkhanteringen samt närheten till den pågående industriverksamheten bidrar till att
landskapet kan upplevas bära på ett stort tidsdjup.
Service i form av livsmedelsaffärer, bensinstationer, mat och boende finns i Lärbro och
Fårösund.
Områdets avgränsning:
Området avser hela området ost om de stora kalkbrotten och norr om väg 148 bortsett från
tätorten Fårösund. Vissa aktiviteter som t.ex. fritidsfiske, kajakpaddling och bad sker ju ute i
vattnet och det är viktigt att även vattenområdena innefattas i riksintresset, det är dock svårt
att rita en generell gräns för var dessa aktiviteter utförs därför finns det inte med i kartskiktet.
Andra riksintressen som berörs:
Enligt MB kap. 3. Riksintresse naturvård; NRO 09007, NRO 09012, NRO 09013, riksintresse
kulturmiljövård; 096, 097, 098, 0959CI, 0959CJ, riksintresse värdefulla ämnen och material;
0980_3, 0980_4, 0980_5, 0980_6, riksintresse energiproduktion; I005, I008.
Enligt MB kap. 4. Riksintresse rörligt friluftsliv (hela Gotland), riksintresse kust och skärgård
(Gotlandskusten).
Övrigt underlag:
Det finns ett stort antal nyckelbiotoper, naturvärden och sumpskogar (SVO). Ett antal rikkärrs
objekt. Ett stort antal VMI objekt. Ett stort antal objekt från SJV Ängs- och
betesmarksinventering 2002-2004 och NV Ängs- och hagmarksinventering 1990-1996. Fem
objekt är föreslagna i NVs myrskyddsplan. Fyra objekt är med i LstI inv Värdefulla Vatten
Regionalt. Bäste träsk och Bläse kalkbrott är med i NVs, FVs och RAÄs sammanställning av
särskilt värdefulla sötvattensmiljöer.
Referenser:
Beslut, Skötsel- och bevarandeplaner för ingående naturreservat och Natura 2000 områden.
Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gotlands
län, planeringsavdelningen, naturvårdsfunktionen 1988.
Områden av riksintresse för naturvård i Gotlands län enligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Petersson, J., Ingmansson, G., Gotlands Flora – en guide, Snabba tryck 2007

Smitterberg, P., Fåglarnas Gotland – en guide, Snabba tryck 2006

OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV I GOTLANDS LÄN
Namn och datum:
Marie Jakobsson, 2014-02-14
Områdesnummer och områdesnamn:
FI 08 Nordöstra Gotlands kust och skärgård
Kommun:
Gotland 0980
Area (ha uppdelat på land och vatten):
Ca 15 500 ha varav ca 11 800 ha vatten.
Huvudkriterier:
• Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller
kulturmiljöer.
• Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande
upplevelser.
• Områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och
därmed berikande upplevelser.
Stödkriterier:
1. Berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljö:
• intresseväckande naturvärden
• intresseväckande kulturvärden
• stillhet/tystnad/låg ljudnivå
• tilltalande landskapsbild (tilltalande perspektiv och utblick överlandskap och vatten
m.m.)
• omväxling (variation i fråga om topografi, fördelning mark/vatten, vegetation,
kulturprägel m.m.)
• särprägel (en för regionen avvikande naturföreteelse; storslagen natur)
• att området har sällsynta växter och djur
• artrikedom
2. Goda naturgivna förutsättningar för friluftsliv:
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter:
• bra vattenkvalitet, lämpliga stränder och bottnar
• lämplig terräng med variationsrik topografi
• terrängförhållanden utan hindrande blockighet, snårigheter, brutenhet eller
myrrikedom
• förekomsten av sammanhängande gröna stråk
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter som är
beroende av platser med särskilda fysiska förutsättningar som:
• berg/klippor lämpligt för klättring
3. Goda förutsättningar för att behålla och förbättra värden:

•
•
•
•
•
•

naturvärden som kan bestå även vid ökad besöksfrekvens
tålighet mot slitage i de delar som förväntas bli intensivt utnyttjande
förekomst av anläggningar eller service, såsom toalett, sopsortering, parkering,
eldstäder, lägerplatser, vindskydd o.s.v.
att det finns markerade leder och informationsskyltar
förekomst av brukningsvägar, stigar, vandringsleder m.m
frånvaro av hinder för områdets användning för friluftsändamål, t.ex. inga eller små
inskränkningar i allemansrätten

Friluftsaktiviteter:
Vandring, strövande, promenader, cykling, bad, båtliv, kanot, naturupplevelser,
kulturupplevelser, fritidsfiske, klippklättring, ridning, (planer finns bland annat för snorkling
längs leder).
Beskrivning av områdets värden:
Tack vare områdets omväxlande karaktär finns här stora möjligheter till berikande upplevelser
både när det gäller natur- och kulturvärden. I området finns Gotlands enda skärgård som
lämpar sig väl för vattenanknutna friluftslivsaktiviteter.
Det finns många vackra strövområden och småvägar lämpliga för cykling och turridning. Här
finns också stora ornitologiska värden framförallt på strandängarna med många sorters vadare
och änder. Både kungsörn och havsörn är vanliga i området. Vid Hideviken, Husken och
Asunden finns klintar lämpliga för klippklättring i form av s.k. bouldering. Många av
stränderna och en del av kalkbrotten inbjuder till bad. Vid alla reservat finns
informationsskyltar. Parkeringar, bordbänkar, grillplatser och TC finns vid en del reservat,
besöksplatser och badstränder. Många lämningar från äldre tiders kalkbrytning i form av
stenbrott och kalkugnar tillsammans med talrika fornlämningar ger möjlighet till stora
kulturupplevelser. Stora delar av kusten lämpar sig för fritidsfiske. Antingen med vadarbyxor
eller med båt. När man är ute med båt träffar man ofta på gråsälar som plötsligt sticker upp
huvudet och nyfiket betraktar en.
Slite skärgård har stor potential att utvecklas som friluftslivsområde och det finns flera
engagerade föreningar och företag som jobbar med detta. Man planerar bland annat för
kajakuthyrning, seglarskola (optimistjollar) och snorkelled där man följer en lina mellan olika
stationer. Här finns redan viss båttrafik till ön Enholmen.
Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden:
Eftersom många av friluftsaktiviteterna i området är knutna till höga natur- och kulturvärden
är det mycket viktigt att dessa bevaras. Det är också mycket viktigt att fågellivet inte störs
under häckningstid liksom att beslut, skötsel- och bevarandeplaner för ingående reservat och
Natura 2000 områden följs.
Områdets värden kan påverkas negativt av: fritidsbebyggelse, exploatering, ytterligare
täktverksamhet, skogsplantering på jordbruksmark, energiskogsodling, spridning av gifter
eller gödselmedel, nydikningar, täkt, luftledningar, vägdragningar, vindkraftverk och
telemaster. Detta avser inte det detaljplanelagda området vid Bungenäs.
Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement
såsom fortsatt hävd av Hammarsängen är viktiga förutsättningar för bevarande. Liksom

restaurering av igenvuxna ängar och naturbetesmarker och fortsatt beteshävd av de öar som i
dag betas.
Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering,
vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på
fastmarksholmar och i kantzoner kan skada naturvärdena.
Klintkusten från Nors och Lergravsviken ned till S:t Olofsholm och Hideviken är en vacker
kulturpräglad trakt som i sin helhet bör bevaras intakt.
Planering och säkerställande:
Bungenäs omfattas av detaljplan. I området finns tretton naturreservat; Gotlandskusten,
Asunden, Bungenäs, Dagghagen, Furilden, Hideviken, Husken, Lergravsviken, Lörgeudd,
Malms-Kyllaj, S:t Olofsholm, Sajgs och Ytterholmen. Fem områden är utpekade enligt
Natura 2000 Habitatdirektivet; Asunden, Bungenäs, Dagghagen, Furilden och Skenholmen
och två områden enligt Fågeldirektivet; Asunden och Skenholmen. Skenholmen är djur- och
växtskyddsområde. Några byggnadsminnen och ett stort antal fornlämningar är skyddade
enligt kulturmiljölagen. Strandskydd på 100 m gäller för hela området. Det finns ett antal
detaljplanelagda områden. Bångån, Hultungsån och Vägumeån är fredningsområde för
havsöring mellan 1 oktober och 31 december, även områden runt mynningarna är skyddade.
Gädda och abborre är fredade i kustvattenområdet under perioden 1 mars till 31 maj. Sik är
fredad runt hela Gotlands kust under perioden 1 november till 15 december och skrubbskädda
mellan 15 februari och 15 maj. Ålen är fredad året runt. För delar av Furilden och
Skenholmen råder vistelseförbud 15 mars-15 juli.
Områdets huvuddrag:
Området präglas av en stor variationsrikedom och här finns också Gotlands enda skärgård
vilket gör området unikt för Gotland. Området sträcker sig från det nordöstra hörnet av
Gotland och söderut till Slite. Många delar av området som till exempel Bungenäs, Furilden
och Asunden har tidigare haft begränsad tillgänglighet på grund av militära verksamheter som
har lämnat tydliga spår i landskapet. Allmänheten har först fått tillträde under senare år.
Strandängar, raukfält, sandstränder och ett av Gotlands största ängen varvas med gamla
värdefulla barrskogar. Här finns en stor artrikedom och många sällsynta och rödlistade arter,
framförallt kärlväxter (t.ex. gulyxne, ängstoppklocka, ängsgentiana, luddvedel, kalkkrassing
och kärrvial), mossor (t.ex. kärrbryum, guldspärrmossa och späd skorpionmossa), lavar (t.ex.
klosterlav, ädellav och dvärgbägarlav), svampar (t.ex. vit taggsvamp, duvspindling och
mjölmusseron) och insekter (t.ex. reliktbock och karminspinnare). Hammarsänget med
omgivande lövskogslundar är en av Gotlands mest värdefulla fladdermuslokaler och här finns
bland annat nordisk fladdermus, vattenfladdermus, trollfladdermus, Brandts fladdermus,
fransfladdermus och långörad fladdermus. Mer detaljerad information om naturvärdena i
området finns i skötsel- och bevarandeplaner för naturreservat, Natura 2000 områden samt i
områdesbeskrivningarna för riksintresse för naturvård.
I området finns talrika lämningar från svunna tiders sten- och kalkindustri i form av stenbrott
och gamla kalkugnar, de äldsta från 1600-talet. I Dagghagens naturreservat finns många
fornlämningar, bland annat gravfält från järnåldern och gamla husgrunder, så kallade
kämpgravar.

Öarna i skärgården har också en omväxlande karaktär och hyser samma mångformighet som
kustområdet. Många olika fågelarter häckar på öarna; småtärna, skräntärna, brushane,
kärrsnäppa ejder, skarv och skärpiplärka för att nämna några och här finns också en rik
undervattensflora. Asunden och Furilden har landförbindelse i form av vägbankar. På
Furilden finns tack vare den militära verksamheten gott om mindre vägar som är framkomliga
med bil. För att ta sig till övriga öar behöver man båt eller kanot/kajak. I dagsläget finns
endast båttrafik till ön Enholmen, turerna bokas via telefon.
Hovleden, Häst- och vandringsled Gotland, har medlemmar i området där man kan boka långa
eller korta turer till häst.
I Fårösund, Lärbro och Slite finns bland annat restauranger, livsmedelsaffärer,
vandrarhem/hotell och bensinstationer. Sommartid finns det många typer av boenden,
restauranger och caféer i området. Gästhamnar med varierande service finns i Fårösund, Slite,
S:t Olofsholm och Valleviken. I Slite finns även campingplatser/stugbyar, bangolf, golfbana,
utomhuspool, tennisbanor och ett havsbad
Kollektiv busstrafik finns i begränsad omfattning. En del områden är avstängda för biltrafik,
till exempel hela Bungenäs, och här får man ta sig fram till fots eller med cykel.
Områdets avgränsning:
Gränsen följer strandskyddslinjen på land och omfattar öarna i skärgården. Några områden
utanför strandskyddet som också har höga friluftsvärden har tagits med.
Andra riksintressen som berörs:
Enligt MB kap. 3. Riksintresse naturvård; NRO 09007, NRO 09008, NRO 09010 och NRO
09018. Riksintresse för yrkesfiske (Östersjön).
Enligt MB kap. 4. Riksintresse rörligt friluftsliv (Gotland), Riksintresse kust- och skärgård
(Gotlands kust).
Övrigt underlag:
Det finns ett stort antal inventeringar gjorda i området, några som rör höga naturvärden är
SVO nyckelbiotoper, naturvärden och sumpskogar, LstI inv Rikkärr och VMI, SJV Ängs- och
betesmarksinventeringen 2002-2004 och NV Ängs- och hagmarksinventering 1990-1996 och
Myrskyddsplan.
Referenser:
Beslut, skötsel- och bevarandeplaner för ingående naturreservat och Natura 2000 områden.
Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gotlands
län, planeringsavdelningen, naturvårdsfunktionen 1988.
Områden av riksintresse för naturvård i Gotlands län enligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Petersson, J., Ingmansson, G., Gotlands Flora – en guide, Snabba tryck 2007
Smitterberg, P., Fåglarnas Gotland – en guide, Snabba tryck 2006
Klippklättring: www.sverigeforaren.se

http://www.upplevgotland.se/
http://www.hovleden.se/index.asp

OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV I GOTLANDS LÄN
Namn och datum:
Marie Jakobsson, 2014-02-17
Områdesnummer och områdesnamn:
FI 09 Hejnum Hällar med omnejd
Kommun:
Gotland 0980
Area (ha uppdelat på land och vatten):
Ca 5 300 ha varav ca 460 ha vatten.
Huvudkriterier:
• Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller
kulturmiljöer.
• Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande
upplevelser.
• Områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och
därmed berikande upplevelser.
Stödkriterier:
1. Berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljö:
• intresseväckande naturvärden
• intresseväckande kulturvärden
• orördhet (frånvaro av ingrepp i landskapet)
• stillhet/tystnad/låg ljudnivå
• tilltalande landskapsbild (tilltalande perspektiv och utblick överlandskap och vatten
m.m.)
• omväxling (variation i fråga om topografi, fördelning mark/vatten, vegetation,
kulturprägel m.m.)
• särprägel (en för regionen avvikande naturföreteelse; storslagen natur)
• att området har sällsynta växter och djur
• artrikedom
2. Goda naturgivna förutsättningar för friluftsliv:
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter:
• bra vattenkvalitet, lämpliga stränder och bottnar
• lämplig terräng med variationsrik topografi
• förekomsten av sammanhängande gröna stråk
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter som är
beroende av platser med särskilda fysiska förutsättningar som:
• områden där man bedriver friluftsliv förhållandevis ostört, dvs att man under längre tid
inte ser hus, vägar och endast ett fåtal andra besökare (”vildmarksområden”)
3. Goda förutsättningar för att behålla och förbättra värden:
• naturvärden som kan bestå även vid ökad besöksfrekvens

•
•
•
•
•
•

tålighet mot slitage i de delar som förväntas bli intensivt utnyttjande
förekomst av anläggningar eller service, såsom toalett, sopsortering, parkering,
eldstäder, lägerplatser, vindskydd o.s.v.
att det finns markerade leder och informationsskyltar
förekomst av brukningsvägar, stigar, vandringsleder m.m.
möjlighet att bevara områden utan omfattande anordningar eller anläggningar
(”vildmarksområden”)
frånvaro av hinder för områdets användning för friluftsändamål, t.ex. inga eller små
inskränkningar i allemansrätten

Friluftsaktiviteter:
Vandring, strövande, promenader, bad, naturupplevelser, fritidsfiske, kanot, skridskoåkning.
Beskrivning av områdets värden:
File Hajdar, Hejnum hällar och Kallgateburg utgör en unik företeelse i gotländsk natur.
I området finns både Gotlands största sammanhängande våtmarksområde och Gotlands största
sammanhängande hällmarkskomplex. Området har högt floristiskt värde och orörda
våtmarker och är till stora delar av vildmarkskaraktär.
I slutet av april blommar nipsippan i mängder på Hejnum hällar och Filehajdar och i
månadsskiftet maj-juni blommar guckoskon vid Kallgate. I juni flyger den sällsynta
väddnätfjärilen på Bälsalvret. Det finns många stigar i området för vandring, strövande eller
promenader.
I Tingstäde träsk kan man bada, paddla kanot eller hyra en båt. Vattnet i det grunda träsket
värms upp snabbt så här kan man bada tidigt på säsongen. Träsket är känt för sina fina
abborrar som man kan fiska från båt om man löser fiskekort. Med båt kan man också titta på
det sjunkna Bulverket. På vintern kan man istället åka skridskor här.
Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden:
Eftersom många av friluftsaktiviteterna i området är knutna till höga naturvärden är det
mycket viktigt att dessa bevaras och att markerade leder och stigar underhålls. Det är viktigt
att beslut, skötsel- och bevarandeplaner för ingående reservat och Natura 2000 områden följs.
Att ytterligare täktverksamhet inte tillåts.
Områdets värden påverkas negativt av dikningar, ovarsam körning, kalhuggning och
bebyggelse. Områdets värden kan påverkas negativt av: Minskad eller upphörd jordbrukseller betesdrift skogsplantering på jordbruksmark, energiskogsodling, spridning av gifter eller
gödselmedel, bebyggelse, nydikningar, täkt, luftledningar, vägdragningar.
Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering,
vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på
fastmarksholmar och i kantzoner kan skada naturvärdena.
Planering och säkerställande:
I området finns fem naturreservat; Filehajdar, Grodvät, Kallgatburg, Bojsvätar och
Tiselhagen. Ett nytt reservat är på gång ”Fallets Fornby”. Sju områden är utpekade enligt
Natura 2000 Habitatdirektivet; Bojsvätar, Filehajdar, Grodvät, Hejnum högård, Hejnum
Kallgate, Kallgatburg, Tiselhagen. En del av området är utpekat som RAMSAR- område

(3SE038). Fem områden är biotopskyddsområden och fem områden omfattas av
naturvårdsavtal. Ett stort antal fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen. Kusten
längs Tingstäde träsk omfattas av strandskydd på 100 m.
Områdets huvuddrag:
Filehajdar, Hejnum hällar och Kallgateburg bildar Gotlands största sammanhängande
hällmarkskomplex och dess olikartade och storslagna utformning, i kombination med de
mycket varierande geologiska företeelser som här förekommer, gör att området intar en
särställning bland gotländska hällmarkskomplex. Vegetationen på hällmarkerna är anpassad
till de speciella betingelser som det tunna och ojämnt fördelade jordlagret medför. Gles
martallvegetation präglar området, och markvegetationen är floristiskt väldifferentierad med
inslag av bl.a. ett stort antal orkidéer, svärdkrissla m.m. Tingstädeträsks strandområden hyser
en mycket rik och varierande vegetation. Våtmarker av olika slag intar stora arealer, och i
synnerhet översilningskärr och vätar sätter sin prägel på området. Här finns också den mycket
sällsynta Guckoskon.
Nordens största population av nipsippa växer på Filehajdar. I Sverige finns arten endast kvar
på Gotland och i Ångermanland. Filehajdar är också en av Gotlands största spelplatser för
orre. Orrarna betar av nipsipporna tidigt på våren, vilket lokalt har effekt på
nipsippepopulationen. Buskvetgetationen domineras av en. På enbuskarna har noterats en
mycket rik förekomst av ringlav. Lång skoglig kontinuitet är viktigt för ringlaven, som har
minskat kraftigt på grund av det moderna skogsbruket. Den trivs bäst i halvöppen miljö och
missgynnas därför av kraftig igenväxning. Även utdikning eller annan typ av dränering kan ha
negativ effekt på ringlaven, som kräver ett lokalklimat med viss fuktighet. Populationen på
Filehajdar bedöms vara en av de mest livskraftiga på Gotland. Filehajdar är också en mycket
värdefull insektslokal. I samband med en inventering 2003 påträffades flera rödlistade arter.
Tack var sina höga naturvärden har Filehajdar blivit klassat som nyckelbiotop av
Skogsvårdsstyrelsen. Det är bland annat den stora förekomsten av gamla, senvuxna träd och
den rika förekomsten av ringlav som har bidragit till denna klassning. Här finns också
förhållandevis stora mängder död ved, en viktig livsmiljö för bland annat många insekter och
svampar. Skogen är delvis påverkad av plockhuggning. Skogen domineras av tall och en, men
här växer också bland annat gran, oxel, ek, idegran, glasbjörk, rönn, slån, nypon, alvaroxbär
och skogstry. I fältskiktet hittar man exempelvis gul fetknopp, vit fetknopp, blodnäva, tallört,
axveronika, gråfingerört, solvända, brudbröd, ögontröst, bergmynta, getrams, vildlin,
sumpförgätmigej, liten sandlilja, liten blåklocka, lundtrav, Sankt Pers nycklar, bergskrabba,
bergjohannesört, mjölon, vispstarr, gulmåra, vitmåra, färgmåra, stor kustruta, fältmalört,
grusslok, fårsvingel, darrgräs, flentimotej och berggröe.
Naturreservatet Kallgatburg har främst avsatts för sitt stora bestånd av idegran. Det omfattar
en mindre del av det stora myr- och vätrika hällmarkskomplex, som från Forsviden i norr
sträcker sig söderut mot Hejnum hällar och Hejnum Kallgate. Vegetationen i reservatet
domineras av källvattenpåverkade rikkärr med intressant flora. På en strandvall i anslutning
till myrområdet finns en av vårt lands rikaste förekomster av idegran. Fågelfaunan är
representativ för länets myr- och skogsområden. Hejnum hällar är en representativ och
välbevarad betesmark av alvartyp med bitvis art- och individrika växtsamhällen med arter
som backtimjan, S:t pers nycklar, blodnäva, fältsippa, backsmultron, vildlin och småfingerört
Vanliga vegetationstyper är alvarhed av hällmarkstyp. Här finns ett utsiktstorn med milsvidd
utsikt österut.

Hejnum Kallgate är Gotlands största våtmarksområde. De centrala och norra delarna av
Hejnum Kallgate utgörs av rikkärr som ligger i mosaik med skogbevuxen myr.
Karakteristiska arter i de öppna miljöerna är hirsstarr, ängsstarr, slankstarr, axag, knappag,
blåtåtel, blodrot, slåtterblomma, sumpgentiana, majviva, kärrknipprot, ängsnycklar,
blodnycklar, vaxnyckjlar och flugblomster. I källmyrarna tillkommer rika förekomster av
kärrlilja, brun ögontröst, trubbtåg, näbbstarr, gräsull och storsileshår. I flera av bäckarna växer
källnate. Mossfloran är rik med goda förekomster av korvskorpionmossa, späd
skorpionmossa, guldspärrmossa, kärrbryum och kalkkammossa. I mera tydligt källpåverkade
miljöer tillkommer exklusiva arter såsom kalkkammossa, kamtuffmossa, klotuffmossa,
kalkkällmossa, källtuffmossa, gyllenmossa, stor fickmossa och på något håll även dunmossa. I
tuvor märks tallvitmossa, blåmossa, rostvitmossa och sumpvitmossa. En stor del av området
upptas av skog. Den helt dominerande arten är tall. På många håll finns även ett rikt inslag av
gran. Inom vissa delar finns rika förekomster av idegran. I lite kargare områden liksom på
strandvallarna märks en del ek, ask, oxel och vårtbjörk. Sällsynt påträffas lundalm. I
buskskiktet dominerar enen påtagligt. På många håll i kärren märks brakved. I stenbundna
marker finns slån, hagtorn, nypon och på några håll hassel och skogskornell. Rönn finns
ganska spritt. Utmärkande för en stor del av skogen är att den är påtagligt senvuxen.
Utmärkande för många av granarna är att de har starkt mörkgröna barr, senvuxen flagig bark,
mycket tätt mellan grenvarven och är av så kallad kjolgranstyp, vilket innebär att grenarna är
riktade snett nedåt. Sådana träd har goda förutsättningar att härbärgera en rad små sällsynta
organismer. På Bälsalvret är vegetationen gles men mycket rik. Till de dominerande arterna
hör fårsvingel, slankstarr, ärtstarr och blåtåtel. I området finns rika förekomster av vätformen
av blodtopp. Andra konkurrenssvaga arter som finns är vätögontrösten och vätmaskrosen. En
ört som har stor utbredning i området är ängsvädden som är värdväxt för väddnätfjäril.
Tingstäde träsk är en av Gotlands största insjöar. Här finns en mycket populär badplats och på
vintern är träsket en välbesökt lokal för skridskoåkning. På botten av Tingstäde träsk finns
”Bulverket” ett byggnadsverk troligen från början av 1100-talet. Bulverket är byggt som en
kvadrat med 170 meters sidor och med en fyrkantig öppning i mitten. Verket är sammansatt
av 5-7 meter stora kistor av stockar. Ovanpå dessa har det funnits ett golv, på vilket det stod
hus, såväl knuttimrade som byggda i skiftesverksteknik (bulhus). Runt om anläggningen fanns
ett pålverk av nedslagna stockar. Bulverket är brandskadat, men exakt när det brann vet vi
inte. Man vet inte heller varför det byggdes eller vad det har använts till.
Vid Kallgatburg finns en 2,5 km lång, delvis spångad vandringsstig som tillsammans med ett
informationsblad ger en inblick i reservatets naturförhållanden. P-platser, bordbänkar och TC
finns på vissa besöksplatser. Sommartid finns kiosk och café vid Tingstäde träsks badplats.
Roddbåtar finns för uthyrning. Kollektiv busstrafik finns till Tingstäde.
Områdets avgränsning:
Se kartan.
Andra riksintressen som berörs:
Enligt MB kap. 3. Riksintresse naturvård; NRO 09017 och NRO 09028, riksintresse
kulturmiljövård; 0917, riksintresse värdefulla ämnen och material; 0980_1, riksintresse
energiproduktion (vindkraft).
Enligt MB kap. 4. Riksintresse rörligt friluftsliv (Gotland).
Övrigt underlag:

Det finns ett stort antal inventeringar gjorda i området, några som rör höga naturvärden är
SVO nyckelbiotoper, naturvärden och sumpskogar, LstI inv Rikkärr och VMI, SJV Ängs- och
betesmarksinventeringen 2002-2004 och NV Ängs- och hagmarksinventering 1990-1996 och
Myrskyddsplan.
Referenser:
Beslut, Skötsel- och bevarandeplaner för ingående naturreservat och Natura 2000 områden.
Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gotlands
län, planeringsavdelningen, naturvårdsfunktionen 1988.
Områden av riksintresse för naturvård i Gotlands län enligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Petersson, J., Ingmansson, G., Gotlands Flora – en guide, Snabba tryck 2007
Smitterberg, P., Fåglarnas Gotland – en guide, Snabba tryck 2006

OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV I GOTLANDS LÄN
Namn och datum:
Marie Jakobsson, 2014-02-17
Områdesnummer och områdesnamn:
FI 10 Follingbohöjdens friluftsområde
Kommun:
Gotland 0980
Area (ha uppdelat på land och vatten):
1160 ha
Huvudkriterier:
• Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller
kulturmiljöer.
• Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande
upplevelser.
Stödkriterier:
1. Berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljö:
• intresseväckande naturvärden
• intresseväckande kulturvärden
• omväxling (variation i fråga om topografi, fördelning mark/vatten, vegetation,
kulturprägel m.m.)
• att området har sällsynta växter och djur
• artrikedom
2. Goda naturgivna förutsättningar för friluftsliv:
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter:
• lämplig terräng med variationsrik topografi
• terrängförhållanden utan hindrande blockighet, snårigheter, brutenhet eller
myrrikedom
• förekomsten av sammanhängande gröna stråk
3. Goda förutsättningar för att behålla och förbättra värden:
• naturvärden som kan bestå även vid ökad besöksfrekvens
• tålighet mot slitage i de delar som förväntas bli intensivt utnyttjande
• förekomst av anläggningar eller service, såsom toalett, sopsortering, parkering,
eldstäder, lägerplatser, vindskydd o.s.v.
• att det finns markerade leder och informationsskyltar
• förekomst av brukningsvägar, stigar, vandringsleder m.m
• frånvaro av hinder för områdets användning för friluftsändamål, t.ex. inga eller små
inskränkningar i allemansrätten
Friluftsaktiviteter:

Strövande, promenader, längdåkning, terrängcykling, naturupplevelser, kulturupplevelser,
jakt, skytte, löpning, orientering, geocaching och ridning.
Beskrivning av områdets värden:
Ett tätortsnära naturområde med ett välutvecklat friluftsliv, många människor utnyttjar
området för rastning av hundar, stavgång, naturupplevelser, mountainbike eller vanliga
promenader. Här finns bland annat ridskola, ishall och folkracebana. På vintern finns anlagda
skidspår, två skid- och orienteringsklubbar har sina klubbstugor i området, och
Friluftsfrämjandet har många aktiviteter här. I området finns också naturreservat med höga
naturvärden. Ett jaktlag bedriver jakt i området.
Hela området har stor utvecklingspotential med avseende på friluftsliv, naturupplevelser och
idrott.
Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden:
Att beslut, skötsel- och bevarandeplaner för ingående reservat och Natura 2000 områden följs.
Att klubbstugor och anlagda spår kan fortsätta skötas och underhållas.
Exploatering och kalhuggning av skog kan skada områdets värden.
Planering och säkerställande:
I området finns ett naturreservat; Ölbäck. En del av Ölbäck är även utpekat enligt Natura 2000
Habitatdirektivet. Arbetet med att bilda ett nytt reservat ”Stora Vede” pågår. Ett
byggnadsminne och ett antal fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen. Några
detaljplaner finns för den nordvästra delen av området.
Områdets huvuddrag:
Ett tätortsnära naturområde som utnyttjas för friluftsliv och idrott. En stor del av området
består av barrskog med en del mindre våtmarker. Ölbäcks naturreservat domineras av mer
eller mindre öppna häll- och alvarmarker med en mycket rik flora som lockar många
besökande botaniker. Här finns sällsynta arter som nipsippa, hylsnejlika, kalknarv,
timjansnyltrot och luddvedel.
Två skid- och orienteringsklubbar har sina klubbstugor i området och där finns service i form
av toalett, dusch och bastu. Uthyrning av skidor, vid snöbrist snökanon med konstsnö,
servering (med begränsade öppettider) och en grillplats under tak. Utanför spåren finns fin
terräng för ridning, jogging, mountainbike strövande och promenader. I området finns också
en folkrace bana, ett nedlagt stenbrott med badmöjligheter, skyttebanor och geocaching
platser. I områdets nordvästra del finns ridskola med ridhus, ishall och fotbollsplaner. Strax
utanför området ligger en travbana, träning av travhästarna sker ofta inne i friluftsområdet
längs en gammal järnvägsbank.
En förstudie över hur man kan utveckla friluftslivet håller just nu på att avslutas och kommer
troligtvis leda till att förutsättningarna för att bedriva friluftsliv i området kommer att bli ännu
bättre. Bland annat vill man förbättra skyltningen över var olika friluftsaktiviteter bedrivs för
att kunna undvika olyckor och konflikter t.ex. mellan ryttare och skidåkare. Då området ligger
nära Visby är det lätt att ta sig hit till fots eller med cykel men man arbetar med att ta fram en
tryggare inkörsport till området då man idag måste passera en del hårt trafikerade vägar för att
ta sig hit.

Områdets avgränsning:
Området avgränsas av Visbyleden, Slitevägen/Endreväg, Follingboväg och vägen mellan
Follingboväg och Endreväg. Hela Ölbäcks naturreservat ingår dock in området, även delen
norr om Endreväg.
Andra riksintressen som berörs:
Enligt MB kap. 3. Riksintresse naturvård; NRO 09078 och NRO 09102.
Enligt MB kap. 4. Riksintresse rörligt friluftsliv (Gotland).
Övrigt underlag:
Det finns ett stort antal inventeringar gjorda i området, några som rör höga naturvärden är
SVO nyckelbiotoper, naturvärden och sumpskogar, LstI inv Rikkärr och VMI, SJV Ängs- och
betesmarksinventeringen 2002-2004 och NV Ängs- och hagmarksinventering 1990-1996.
En fördjupad översiktsplan finns för del av området.
Referenser:
Beslut, Skötsel- och bevarandeplaner för ingående naturreservat och Natura 2000 områden.
Follingbohöjdens idrotts- och friluftsområde – förstudie-utkast.
Områden av riksintresse för naturvård i Gotlands län enligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Petersson, J., Ingmansson, G., Gotlands Flora – en guide, Snabba tryck 2007

OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV I GOTLANDS LÄN
Namn och datum:
Marie Jakobsson, 2014-02-14
Områdesnummer och områdesnamn:
FI 11 Lojsta Hed
Kommun:
Gotland 0980
Area (ha uppdelat på land och vatten):
Ca 650 ha
Huvudkriterier:
• Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller
kulturmiljöer.
• Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande
upplevelser.
Stödkriterier:
1. Berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljö:
• intresseväckande naturvärden
• intresseväckande kulturvärden
• orördhet (frånvaro av ingrepp i landskapet)
• stillhet/tystnad/låg ljudnivå
• tilltalande landskapsbild (tilltalande perspektiv och utblick överlandskap och vatten
m.m.)
• omväxling (variation i fråga om topografi, fördelning mark/vatten, vegetation,
kulturprägel m.m.)
• särprägel (en för regionen avvikande naturföreteelse; storslagen natur)
• att området har sällsynta växter och djur
• artrikedom
2. Goda naturgivna förutsättningar för friluftsliv:
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter:
• lämplig terräng med variationsrik topografi
• förekomsten av sammanhängande gröna stråk
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter som är
beroende av platser med särskilda fysiska förutsättningar som:
• områden där man bedriver friluftsliv förhållandevis ostört, dvs att man under längre tid
inte ser hus, vägar och endast ett fåtal andra besökare (”vildmarksområden”)
3. Goda förutsättningar för att behålla och förbättra värden:
• naturvärden som kan bestå även vid ökad besöksfrekvens
• tålighet mot slitage i de delar som förväntas bli intensivt utnyttjande

•
•
•
•
•

förekomst av anläggningar eller service, såsom toalett, sopsortering, parkering,
eldstäder, lägerplatser, vindskydd o.s.v.
att det finns markerade leder och informationsskyltar
förekomst av brukningsvägar, stigar, vandringsleder m.m
möjlighet att bevara områden utan omfattande anordningar eller anläggningar
(”vildmarksområden”)
frånvaro av hinder för områdets användning för friluftsändamål, t.ex. inga eller små
inskränkningar i allemansrätten

Friluftsaktiviteter:
Strövande, promenader, naturupplevelser och kulturupplevelser.
Beskrivning av områdets värden:
På Lojsta Hed finns Sveriges enda inhemska hästras, Gotlandsrusset. Russen levde tidigare
vilt på Gotland och när man behövde en häst gick man ut i skogen och hämtade en. Fram till
1800-talets mitt fanns det gott om skogsruss över hela Gotland. Därefter minskade antalet
dramatiskt och i början av 1900-talet var de nära att helt försvinna. För att rädda de sista
russen hägnade bönderna från trakten och Gotlands hushållningssällskap in ett område på
Lojsta hed. Här släpptes omkring år 1900 den sista spillra som fanns kvar av de vilda
russflockarna. Dagens flock består av omkring 50 gotlandsruss, alla ston. När fölen föds på
våren och sommaren stiger antalet till drygt 80 djur.
Här finns också ett stort antal källmyrar med mycket höga naturvärden. Samtliga kärr är av
typen rikkärr. Området har stora botaniska värden med förekomster av ett antal växtarter som
inte finns i övriga Sverige, eller har ytterst begränsad utbredning i övriga landet. Hit hör bland
annat; brun ögontröst, källnate, kärrlilja, öselskallra och trubbtåg. Svarthö har här en av sina
få sydsvenska förekomster. Rikligt med orkidéer finns också här
På Lojsta Hed kan man ströva runt i timmar och titta på botaniska rariteter och
förhoppningsvis träffa på russen som dock inte alltid är lätta att hitta. I södra delen av Botes
källmyr kan man få se den vackra dårgräsfjärilen som flyger från slutet av juni till mitten av
juli. Både kungsörn och havsörn häckar i området så de är det också stor chans att man får se.
Vid parkeringen mellan russhagarna finns informationsskyltar och TC. Naturreservatet
Mallgård källmyr har egen parkering med informationsskylt och bänkbord.
Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden:
Det är viktigt att russaveln på Lojsta Hed får fortgå både för att naturvärdena ska bestå genom
ett fortsatt russbete och för att Gotlandsrusset, som är ett unikt levande kulturarv, ska kunna
bevaras. Området har betats av russ sedan lång tid tillbaka, russen höll till mycket här även
innan de stängslades in, så stor hänsyn måste tas för att bevara detta unika område som delvis
har vildmarkskaraktär.
Att beslut, skötsel- och bevarandeplaner för ingående reservat och Natura 2000 områden följs.
Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering,
vattenreglering, dämning och torvtäkt.
Området påverkas negativt av bebyggelse, terrängkörning, skogsavverkning, anläggning av
vägar, ytterligare täktverksamhet eller annan exploatering.

Planering och säkerställande:
I området finns två naturreservat; Botes källmyr och Mallgård källmyr. Fem områden är
utpekade enligt Natura 2000 Habitatdirektivet; Botes källmyr, Mallgård källmyr, Lingsvidar,
Hällskog och Niksarve. Fem områden är biotopskyddsområden och två har naturvårdsavtal.
Ett antal fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen.
Områdets huvuddrag:
Lojsta Hed är en del av ett större skogsområde, här finns ett stort antal källmyrar med mycket
höga naturvärden.
Botes källmyr är ett av Gotlands största källmyrskomplex. Längst i söder finns källor som ger
upphov till en liten bäck som vindlar sig norrut genom skogen och ut på en öppen myr, där det
finns ytterligare en källa. I bäcken växer bl.a. den sällsynta källnaten samt flera arter
kransalger. Vegetationen i källmyren är mycket rik. Förutom de växter som man kan finna i
de flesta gotländska källmyrar växer här bl.a. fjälltätört, brun ögontröst och svarthö. Ute på
själva myren växer nästan inga träd, bara några små och förkrympta martallar. Källmyrarna
omges av skogsmark som delvis har karaktären av sumpskog. Trädskiktet domineras av tall,
men även gran, oxel och björk förekommer. I reservatets norra del finns flera agmyrar. I den
södra delen av reservatet kan man sommartid få se den sällsynta dårgräsfjärilen. Botes
källmyr ligger i den norra delen av Russparken, i den s.k. hösthagen. Här vistas russen under
augusti-oktober, och hästarnas bete bidrar till att hindra att områdets källmyrar växer igen.
Den långsträckta Mallgård källmyr får sitt vatten dels genom en slingrande bäck som tränger
in i myren norrifrån, dels från sluttningen öster om myren, där grundvatten sipprar fram på
flera ställen. Mallgård källmyr ligger i den sydvästligaste delen av Lojsta russpark, i den s.k.
sommarhagen, och myren är starkt påverkad av hästarnas tramp och bete. Ute på den öppna
myren omväxlar tuvor av axag och blåtåtel med nästan helt vegetationsfria ytor med
kalkgyttja. I myren kan man hitta flertalet av de växtarter som är typiska för de gotländska
källmyrarna, t.ex. kärrlilja, fjälltätört, majviva, svarthö och brun ögontröst. Här blommar
under sensommaren även de sällsynta växterna öselskallra och sen ängsgentiana. I den
sydligaste delen av reservatet finns en mindre, delvis trädbevuxen våtmark, även den av
källmyrskaraktär. Här finns bl.a. fina bestånd av orkidéerna sumpnycklar och luktsporre.
Övriga delar av området består av barrskog av varierande karaktär, en del är sumpskog där
träden står på tydliga socklar med välutvecklade tuvor med bland annat tallvitmossa och
kärrvitmossa. Trädskiktet domineras av tall och gran. Här finns även inslag av björk och ask.
Busksiktet domineras av en, men här märks även ett påtagligt inslag av brakved, vide och
sälg. De betande russen åstadkommer en lagom störning av marken vilken leder till att
konkurrenssvaga arter kan bibehålla sina livsmiljöer. Området ansluter till flera avverkade
områden och bestånd med ungskogar vilket utgör en negativ hydrologisk påverkan av
området.
Hela området har en tydlig prägel av russens långvariga bete. Skogen är luckig och här finns
otaliga stigar som russen trampat upp.
Sommartid kan man boka guidade turer för att få se Gotlandsrussen. I början av juni varje år
släpps hingsten in till stona. Denna händelse lockar många besökare och man får gärna delta i
arbetet med att driva ihop flocken till uppsamlingsfållorna. Här har man möjlighet att se

russen på nära håll och det finns gott om nyfödda föl. Det är alltid spännande att se hur årets
utvalda hingst tas emot av stona.
Den sista måndagen i juli varje år är det russpremiering med russ från både Lojsta Hed och
hela Gotland. Russen exteriörbedöms av utsedda domare. Även nu får allmänheten delta i
arbetet med att driva ihop flocken och får även en presentation av samtliga russ i flocken.
I november skiljs fölen från stona för att flytta hem till sina nya ägare. Fölen kan tingas på
efterhand som de föds och presenteras fortlöpande på russens hemsida.
Informationsskyltar, parkering och TC finns. Service i form av livsmedelsaffärer,
restauranger m.m. finns i de större samhällena Klintehamn (ca 1 mil väster ut) och Hemse (ca
1,5 mil söderut). Ingen kollektiv trafik finns till russparken.
Områdets avgränsning:
Området följer gränsen för de tre russhagarna.
Andra riksintressen som berörs:
Enligt MB kap. 3. Riksintresse naturvård; NRO 09049, Riksintresse energiproduktion
(vindkraft).
Enligt MB kap. 4. Riksintresse rörligt friluftsliv (Gotland).
Övrigt underlag:
Det finns ett stort antal inventeringar gjorda på Lojsta Hed, några som rör höga naturvärden är
SVO nyckelbiotoper, naturvärden och sumpskogar, LstI inv Rikkärr och VMI, SJV Ängs- och
betesmarksinventeringen 2002-2004 och NV Ängs- och hagmarksinventering 1990-1996 och
Myrskyddsplan.
Referenser:
Beslut, Skötsel- och bevarandeplaner för ingående naturreservat och Natura 2000 områden.
Områden av riksintresse för naturvård i Gotlands län enligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Beslut, Skötsel- och bevarandeplaner för ingående naturreservat och Natura 2000 områden.
Petersson, J., Ingmansson, G., Gotlands Flora – en guide, Snabba tryck 2007
http://lojstahedrussen.se/om-lojsta-hed/
http://www.upplevgotland.se/

OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV I GOTLANDS LÄN
Namn och datum:
Marie Jakobsson, 2014-02-17
Områdesnummer och områdesnamn:
FI 12 Lojsta slott med träsken
Kommun:
Gotland 0980
Area (ha uppdelat på land och vatten):
Ca 80 ha varav ca 20 ha vatten
Huvudkriterier:
• Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller
kulturmiljöer.
• Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande
upplevelser.
• Områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och
därmed berikande upplevelser.
Stödkriterier:
1. Berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljö:
• intresseväckande naturvärden
• intresseväckande kulturvärden
• orördhet (frånvaro av ingrepp i landskapet)
• stillhet/tystnad/låg ljudnivå
• tilltalande landskapsbild (tilltalande perspektiv och utblick överlandskap och vatten
m.m.)
• omväxling (variation i fråga om topografi, fördelning mark/vatten, vegetation,
kulturprägel m.m.)
• särprägel (en för regionen avvikande naturföreteelse; storslagen natur)
• att området har sällsynta växter och djur
• artrikedom
2. Goda naturgivna förutsättningar för friluftsliv:
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter:
• bra vattenkvalitet, lämpliga stränder och bottnar
• lämplig terräng med variationsrik topografi
• förekomsten av sammanhängande gröna stråk
3. Goda förutsättningar för att behålla och förbättra värden:
• naturvärden som kan bestå även vid ökad besöksfrekvens
• tålighet mot slitage i de delar som förväntas bli intensivt utnyttjande
• förekomst av anläggningar eller service, såsom toalett, sopsortering, parkering,
eldstäder, lägerplatser, vindskydd o.s.v.
• att det finns markerade leder och informationsskyltar

•
•
•

förekomst av brukningsvägar, stigar, vandringsleder m.m
möjlighet att bevara områden utan omfattande anordningar eller anläggningar
(”vildmarksområden”)
frånvaro av hinder för områdets användning för friluftsändamål, t.ex. inga eller små
inskränkningar i allemansrätten

Friluftsaktiviteter:
Strövande, promenader, skridskoåkning, bad, kanot, naturupplevelser, kulturupplevelser.
Beskrivning av områdets värden:
Området vid Lojstasjöarna uppvisar för landet unika geologiska bindningar. Detta är ett av
Gotlands värdefullaste områden som även är unikt för landet.
Lojsta slott var en befästning som byggdes omkring 1000-talet på en liten kulle. Det enda som
finns kvar av borgen idag är vallgraven som skiljde den bebyggda inre borggården från den
yttre. Invid parkeringen finns en husgrund med fynd som visar att huset var bebott under
folkvandringstid. Utgrävningarna gjordes på 1930-talet och några år efter försökte man sig på
att göra en rekonstruktion av ett järnåldershus, Lojstahallen. Mer sentida undersökningar visar
att Lojstahallen bara i grova drag visar hur ett järnåldershus såg ut. Det är ett av våra första
exempel på tillämpad arkeologi.
Här kan man ströva runt och njuta den vackra naturen och få en inblick i hur man människor
bodde under järnåldern. Området lämpar sig väl för bad och kanotpaddling, på vintern lämpar
sig träsken väl för turer på långfärdsskridskor.
Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden:
Områdets värden påverkas negativt av all form av exploatering av
sjöar, klintar och ekologiskt värdefulla områden.
Planering och säkerställande:
I området finns ett kyrkoreservat; Lojsta Annex. Tre områden är utpekade av Skogsstyrelsen
som biotopskyddsområden. Kusten längs träsken omfattas av strandskydd på 100 m.
Områdets huvuddrag:
Området är ovanligt kuperat och landskapet ger ett mellansvenskt intryck. De kullformade
berggrundsformationerna har en brant nordsida, som ofta har karaktären av en brant klint.
Nedanför nordsidan ligger ofta förhållandevis djupa sjöar. Rammträsk når t ex ett djup
av 18 meter. Dessa djupa sjöbäcken har utskurits av inlandsisen samt dessutom nederoderats
av smältvatten från denna. Sjöarna har ett bågformigt utseende till följd av den i söder
dämmande revkalkkullens utformning. I anslutning till klintarna finns här och var mindre
grottor. De största ligger söder om Rammmträsk samt söder om Broträsk. Erosionsdalar
utskurna av smältvatten från inlandsisen förekommer här och var innanför klintarna, som på
den östra sidan av klinten vid Broträsk. Uppe på klinten vid Broträsk förekommer också en
jättegrytliknande bildning i berggrunden. På klintarna förekommer dessutom små
isälvsavlagringar och hällalvar. På klintarna växer kalkhälltallskog. På deras nedre sluttningar
har flera rika källkärr utbildats. Här växer bl a svarthö, luktsporre och kärrlilja m m. I
sluttningarna finns också lokaler för stor skogslilja och gotlandsmåra. I själva branten, mot en
av sjöarna, växer den sällsynta fjällmossan Orthotrichum rufescens. I områdets västra del
ligger Lojsta prästänge. Det hävdas fortfarande och får sin prägel av de mycket gamla ekarna.

Hamlade askar är vanliga i änget. I Rammträsk förekommer Gotlands enda population av
bergsimpa, Cottus poecilopus.
Området har en för Gotland unik och särpräglad landskapsbild.
Informationsskylt och TC finns vid parkeringen. I Stånga (ca 6 km söderut) finns
livsmedelsaffär och kollektivtrafik.
Områdets avgränsning:
Området avser sjöarna och strövområdena närmast däromkring
Andra riksintressen som berörs:
Enligt MB kap. 3. Riksintresse naturvård; NRO 09048, riksintresse kulturmiljövård; 0954,
Enligt MB kap. 4. Riksintresse rörligt friluftsliv (Gotland).
Övrigt underlag:
Det finns ett antal nyckelbiotoper, naturvärden och sumpskogar (SVO) i området samt ett LstI
VMI objekt.
Referenser:
Områden av riksintresse för naturvård i Gotlands län enligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Jonsson, M., Lindquist, S-O., Hejdström, R. 2002. Vägen till kulturen på Gotland. Gotlands
Fornsal.

OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV I GOTLANDS LÄN
Namn och datum:
Beatrice Edman och Marie Jakobsson 2014-02-17
Områdesnummer och områdesnamn:
FI 13 Kulturreservatet Norrbys i Väte och naturreservatet Bäcks
Kommun:
Gotland 0980
Area (ha uppdelat på land och vatten):
30 ha kulturreservat + 24 ha naturreservat
Huvudkriterier:
• Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller
kulturmiljöer.
• Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande
upplevelser.
Stödkriterier:
1. Berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljö:
• intresseväckande naturvärden
• intresseväckande kulturvärden
• omväxling (variation i fråga om topografi, fördelning mark/vatten, vegetation,
kulturprägel m.m.)
• att området har sällsynta växter och djur
• artrikedom
2. Goda naturgivna förutsättningar för friluftsliv:
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter:
• lämplig terräng med variationsrik topografi
• terrängförhållanden utan hindrande blockighet, snårigheter, brutenhet eller
myrrikedom
• förekomsten av sammanhängande gröna stråk
3. Goda förutsättningar för att behålla och förbättra värden:
• naturvärden som kan bestå även vid ökad besöksfrekvens
• tålighet mot slitage i de delar som förväntas bli intensivt utnyttjande
• förekomst av anläggningar eller service, såsom toalett, sopsortering, parkering,
eldstäder, lägerplatser, vindskydd o.s.v.
• att det finns markerade leder och informationsskyltar
• förekomst av brukningsvägar, stigar, vandringsleder m.m
• frånvaro av hinder för områdets användning för friluftsändamål, t.ex. inga eller små
inskränkningar i allemansrätten
Friluftsaktiviteter:
Strövande, promenader, kulturupplevelser och naturupplevelser.

Beskrivning av områdets värden:
Norrbys i Väte är Gotlands första kulturreservat och angränsar till naturreservatet Bäcks.
Tillsammans visar de båda områdena hur äldre tiders markanvändning skedde i samspel med
naturmiljön och som bidragit till att ett kulturarv nu har skapats.
Vid Norrbys kan man få uppleva hur man levde och arbetade på en gotländsk gård under
första delen av 1900-talet. En stig med flera förgreningar löper genom kulturreservatet och
visar gårdens marker.
Vid Bäcks får man istället uppleva en gammal barrskog som under lång tid skötts genom
plockhuggning och där trakthyggesbruk aldrig förekommit. I reservatet finns två fornborgar.
Binge Slott som fornborgarna kallas består av två ringformade fornborgar som delvis
överlappar varandra. Något liknande finns ingen annanstans på Gotland. Genom reservatet
löper en väg som kantas av många fornlämningar. Vägen finns med på skattläggningskartan
från 1700-talet vilket tyder på att den är mycket gammal, kanske till och med forntida.
Hela området har ett pedagogiskt värde och här finns goda möjligheter för rekreation och
strövande i ett naturskönt område med höga kulturella värden.
Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden:
Att syftet med reservaten följs och att brukandet följer de skötselplaner som upprättats.
Medvetenhet och information om vilka olika hänsyn som ska tas i ett kombinerat
kulturreservat och museigård.
Planering och säkerställande:
Bäcks naturreservat och Norrbys kulturreservat är skyddat enligt miljöbalken medan
byggnader, som utgör byggnadsminne, och fornlämningar skyddas genom kulturmiljölagen
och Skogsvårdslagen.
Att aktiviteter anordnas som lyfter fram komplexiteten i området. I de fall där skötseln inte
kan utföras kan informationssatsningar göras för att visa på platsens unika värden.
Områdets huvuddrag:
Norrbys är en tidstypisk gotländsk gård med en intakt ägostruktur från 1900-talets första hälft.
På sommaren visas gårdens hus för allmänheten och på den årliga maldagen i maj kan man få
se hur säden mals till mjöl i den gamla kvarnen. Markerna i området utgörs av såväl skog,
som åker och betesmarker. Dessa betas av hästar och får. På gården finns också grisar, höns
och kaniner. I landskapet finns karaktäristiska klappade träd och gårdsmiljön markeras av
klappade alléer. Skogsmarken som angränsar till naturreservatet har karaktären av en typisk
bondeskog. Trädgården har delvis restaurerats med tidstypiska växtsorter.
Bäck utgörs av gammal barrblandskog med välvuxna, grova tallar och granar på bördig mark.
Många av träden är i åldersklassen 150-200 år. Merparten av området har under lång tid skötts
genom plockhuggning av död ved och enstaka utvalda träd för timmer. Den extensiva
skötseln i området har medfört att trädkontinuiteten i området bevarats och att miljön med
avseende på luftfuktighet, beskuggning, med mera varit relativt stabil under lång tid.
Plockhuggning har dock också resulterat i att området bär en tydlig kulturprägel vilket innebär
att död ved endast förekommer mycket sparsamt. Ett undantag utgörs av reservatets nordöstra

hörn på ca två hektar som lämnats orört i många år och där det finns gott om
naturskogselement som grova spärrgreniga träd, torrakor, lågor, hålträd och högstubbar.
Av den totala arealen produktiv skogsmark är närmare hälften klassad av Skogsstyrelsen som
nyckelbiotop eller objekt med naturvärde. Även stora delar av den övriga skogsmarken har
höga naturvärden och förmodligen lång skoglig kontinuitet. Endast ca tre hektar utgörs av
mera likåldrig gallringskog respektive en fröträdsställning. Naturvärdena är idag främst
knutna till de gamla träden men också till trädkontinuiteten av tall som skapar goda
förutsättningar för en rik marksvampsflora. I området har ett stort antal hotade och sällsynta
marksvampar påträffats. Om skogen i framtiden lämnas orörd eller sköts för
naturvårdsändamål kommer naturskogskvaliteterna att öka ytterligare och därmed även
livsmiljön för vedlevande insekter, mossor och lavar. Det nordöstra hörnet av reservatet
erbjuder redan idag en sådan miljö med grov död ved i olika nedbrytningsfaser.
Området kring Bäcks tillhör Gotlands absolut mest högproduktiva skogstyper. Av förklarliga
skäl har sådana skogar i mycket stor utsträckning avverkats under det senaste halvseklet vilket
gör att det idag endast finns små fragment kvar av äldre skog med höga boniteter. Bäcks är
idag en av Gotlands sista, något större sammanhängande, område med gammal skog på riktigt
bra mark (ståndortsindex T24-T26).
Utöver biologiska och representativa värden har Bäcks även mycket höga sociala värden.
Skogstypen i naturreservatet bedöms vara av sådan karaktär att den är attraktiv för en
naturintresserad allmänhet. Mitt i Bäcks naturreservat ligger två fornborgar (Binge slott) som
också de har ett högt upplevelsevärde för besökare.
Vid Norrbys finns det ett café sommartid. Service i form av livsmedelsaffärer, restauranger
m.m. finns i de större samhällena Klintehamn (ca 1,5 mil åt sydväst) och Roma (ca 1 mil åt
nordost).
Det finns ingen kollektivtrafik till området utan hit får man ta sig med bil eller cykel.
Områdets avgränsning:
Gränsen för såväl kultur- som naturreservatet.
Andra riksintressen som berörs:
Enligt MB kap. 4. Riksintresse rörligt friluftsliv (Gotland).
Övrigt underlag:
Några inventeringar i området som rör höga naturvärden är SVO nyckelbiotoper och
naturvärden och SJV Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004.
Referenser:
Beslut och Skötselplan för naturreservatet Bäcks och kulturreservatet Norrbys

OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV I GOTLANDS LÄN
Namn och datum:
Marie Jakobsson, 2014-02-17
Områdesnummer och områdesnamn:
FI 14 Östergarnsholm
Kommun:
Gotland 0980
Area (ha uppdelat på land och vatten):
176 ha land
Huvudkriterier:
• Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller
kulturmiljöer.
• Områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och
därmed berikande upplevelser.
Stödkriterier:
1. Berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljö:
• intresseväckande naturvärden
• intresseväckande kulturvärden
• orördhet (frånvaro av ingrepp i landskapet)
• stillhet/tystnad/låg ljudnivå
• tilltalande landskapsbild (tilltalande perspektiv och utblick överlandskap och vatten
m.m.)
• omväxling (variation i fråga om topografi, fördelning mark/vatten, vegetation,
kulturprägel m.m.)
• särprägel (en för regionen avvikande naturföreteelse; storslagen natur)
• att området har sällsynta växter och djur
• artrikedom
2. Goda naturgivna förutsättningar för friluftsliv:
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter:
• lämplig terräng med variationsrik topografi
• terrängförhållanden utan hindrande blockighet, snårigheter, brutenhet eller
myrrikedom
• förekomsten av sammanhängande gröna stråk
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter som är
beroende av platser med särskilda fysiska förutsättningar som:
• områden där man bedriver friluftsliv förhållandevis ostört, dvs att man under längre tid
inte ser hus, vägar och endast ett fåtal andra besökare (”vildmarksområden”)
3. Goda förutsättningar för att behålla och förbättra värden:
• naturvärden som kan bestå även vid ökad besöksfrekvens

•
•
•
•
•

tålighet mot slitage i de delar som förväntas bli intensivt utnyttjande
att det finns markerade leder och informationsskyltar
förekomst av brukningsvägar, stigar, vandringsleder m.m.
möjlighet att bevara områden utan omfattande anordningar eller anläggningar
(”vildmarksområden”)
frånvaro av hinder för områdets användning för friluftsändamål, t.ex. inga eller små
inskränkningar i allemansrätten

Friluftsaktiviteter:
Strövande, promenader, naturupplevelser, kulturupplevelser.
Beskrivning av områdets värden:
Östergarnsholm hör till ett av Gotlands mest särpräglade odlingslandskap. Ön har under
mycket lång tid använts som betesmark. Ön består av helt öppna gräsmarker och de enda
vedväxterna består av de träd och buskar som står i den lilla fyrträdgården, två askar på
nordvästra delen samt någon enda enbuske och några få trädformade hagtornsbuskar.
Vegetationen är rik och här växer bl.a. vildlin, backtimjan, slåtterblomma, Adam och Eva,
gulkämpar, darrgräs och nattviol. I området finns de hotade arterna toppjungfrulin och
flockarun. Området har höga ornitologiska värden med ett stort antal häckande fågelarter.
Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden:
Området påverkas negativt av all form av exploatering. Fortsatt naturvårdsinriktad betesdrift.
Planering och säkerställande:
Byggnadsminnen och fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen.
Områdets huvuddrag:
Östergarnsholm är 10-15 meter hög och två fyrar är belägna på de högsta punkterna i ost och i
väst. Strandgrus och strandvallsformationer har satt sin prägel på hela ön. På den centrala
delen ligger ett stort våtmarksområde. Stränderna har en flikig morfologi och i V utgörs de av
en ytterst flikig klint, där överhäng, grottor och strandgrytor bildas vid havets abrasion ur
berggrunden. Ön hör till ett av Gotlands mest särpräglade odlingslandskap. Ön har under
mycket lång tid använts som betesmark. Ön består av helt öppna gräsmarker och de enda
vedväxterna består av de träd och buskar som står i den lilla fyrträdgården, två askar på
nordvästra delen samt någon enda enbuske och några få trädformade hagtornsbuskar. Stora
delar av ön upptas av mycket frodig gräsvegetation men längs östra sidan och framförallt på
Suderudd, finns karga strandvallar där vegetationen endast utgörs av glest med grusslok.
Ön saknar trädvegetation och är en betydande häcklokal med 25-30 arter sjöfågel. Det häckar
även hussvalor i Svalgrottan. I övrigt hör grågås, vitkindad gås, ejder, svärta, strandskata,
större strandpipare, roskarl, tofsvipa, enkelbeckasin, storspov, rödbena, brushane, havstrut,
gråtrut, silltrut, fiskmås, silvertärna, småtärna, skräntärna, tobisgrissla, tornseglare,
ängspiplärka, skärpiplärka(ovanlig på Gotland), stenskvätta och sädesärla till
häckfågelfaunan. Ön har även betydelse som rastlokal för flyttande fåglar.
Områdets avgränsning:
Området avser ön Östergarnsholm
Andra riksintressen som berörs:
Enligt MB kap. 3. Riksintresse naturvård; NRO 09046, riksintresse yrkesfiske (Östersjön)

Enligt MB kap. 4. Riksintresse rörligt friluftsliv (Gotland), Riksintresse kust- och skärgård
(Gotlands kust).
Övrigt underlag:
LstI VMI, SJV Ängs- och betesmarksinventering 2002-2004 och NV Ängs- och
hagmarksinventering 1990-1996
Referenser:
Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gotlands
län, planeringsavdelningen, naturvårdsfunktionen 1988.
Områden av riksintresse för naturvård i Gotlands län enligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Smitterberg, P., Fåglarnas Gotland – en guide, Snabba tryck 2006
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Sammanfattning
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten (HaV) fick tillsammans med länsstyrelserna
i regleringsbrev för 2012 i uppdrag att genomföra en översyn av vilka områden som bedöms vara av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, särskilt med beaktande av de långsiktiga behoven
av tätortsnära natur.
Länsstyrelserna (förutom i Norrbotten) har arbetat fram ett förslag på 312 områden som de bedömer
vara av riksintresse för friluftsliv. Av dessa är 190 områden nya eller väsentligt förändrade. Dessa fattar
Naturvårdsverket beslut om, medan övriga beslutats av respektive länsstyrelse. Inför Naturvårdverkets
beslut har denna miljöbedömning enligt 6 kap. 11 § miljöbalken genomförts.
Detta är första gången som en miljöbedömning genomförs avseende utpekande av riksintresse för
friluftslivet. Arbetet har därför innefattat en identifiering av påverkanssamband och metoder för hur
miljöbedömningen kan integreras i utpekandeprocessen.
Miljöbedömningen har på en övergripande, nationell nivå bedömt vilken betydande påverkan förslaget
till väsentligt förändrade och nya områden av riksintresse för friluftsliv kan få på miljön. Miljöaspekterna
har i denna bedömning sammanfattats i fem temaområden: Hälsa och välfärd, biologisk mångfald,
landskap, utveckling och slutligen klimat.
Sammanfattningsvis skapar förslaget förutsättningar för ett stärkt skydd för friluftslivet på flera sätt
jämfört med nollalternativet (redan utpekade riksintresseområden):
1.

Förslaget innebär totalt sett att en nettoareal på ytterligare 1 200 km2 utpekas som riksintresse för
friluftslivet. Arealer har tillkommit på land och tagits bort till havs.

2.

Förslaget innebär att riksintresseområden tillkommit i regioner med högre tillgänglighet och minskat i områden utan angiven tillgänglighet.

3.

Förslaget innebär att områden tillkommit i högre grad i regioner med högt förändringstryck och
tagits bort i områden med lägre förändringstryck.

4.

Förslaget innebär att riksintresseområden tillkommit i områden som saknar annat liknande skydd.

5.

Förslaget innebär att riksintresseområden tillkommit i områden som också är utpekade som riksintressen för konkurrerande markanvändning, exempelvis mineralbrytning och vindbruk.

6.

Förslaget innebär generellt tydligare och aktualiserade värdebeskrivningar och geografiska avgränsningar och därmed stärkt skydd för friluftslivet.

Sammantaget bedöms förslaget innebära en positiv påverkan på de grupperade miljöaspekterna inom
temaområdena hälsa och välfärd, biologisk mångfald och landskap. Förslaget bedöms också innebära
både positiv och negativ påverkan på temaområdet utveckling och ingen eller liten påverkan på temaområdet klimat.
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Tabell 1. Den samlade bedömningen av den miljöpåverkan som ett utpekande enligt förslaget kan ha på respektive
temaområde..
Tema

Konsekvenser av för-

Kommentar

slaget jämfört med
nollalternativet
Hälsa och

Positiv påverkan på

Förslaget innebär stärkta möjligheter till utövande av friluftsliv, vilket

välfärd

folkhälsa och befolk-

stärker allmänhälsan och välbefinnandet. Ökad tillgänglighet till skyd-

ning

dade miljöer för friluftslivet nära de större befolkningskoncentrationerna
stärker befolkningens boendemiljöer. Informationsinsatser avseende
utpekandet och åtgärder som föreslås i värdebeskrivningarna bidrar till
att stärka denna påverkan.

Biologisk

Positiv påverkan på

Förslaget innebär att större arealer än tidigare pekas ut som riksintresse

mångfald

biologisk mångfald,

med hänvisning till friluftsaktiviteter som förutsätter biologisk mång-

djurliv, växtliv, mark

fald, växtliv, djurliv. Åtgärder som skadar dessa värden skadar också

och vatten

friluftslivet. Utpekandet av riksintresse för friluftslivet stärker därmed
det långsiktiga skyddet av den biologiska mångfalden. Förslaget ger en
positiv men indirekt påverkan på biologisk mångfald.
Att större arealer pekas ut i områden med många människor säkerställer
att fler personer ges möjlighet att uppleva naturmiljön. Detta kan bidra
till att öka intresset för och kunskapen om biologisk mångfald. Friluftslivet kan också genom besöksnäringen och turismnäringen tillföra ett
ekonomiskt värde som kan öka resurserna för att bevara och utveckla
naturmiljöerna i området.

Landskap

Positiv påverkan

Förslaget innebär att större arealer än tidigare skyddas avseende aktivi-

landskap, forn- och

teter som förutsätter attraktiva miljöer för natur- och kulturupplevelser.

kulturlämningar och

Åtgärder som skadar dessa värden skadar också friluftslivet. Det skydd

annat kulturarv

som ett riksintresseutpekande ger omfattar därför också landskapsaspekterna. Utpekandet av riksintresse för friluftslivet stärker därmed
skyddet av landskapsbilden i stort och dess kulturmiljövärden.

Utveck-

Både positiv och

Förslaget innebär att områden med relativt god tillgänglighet och

ling

negativ påverkan på

med relativt hög besöksfrekvens skyddas i högre grad. Utan skydd för

materiella tillgångar

friluftslivet finns större risk att turismnäringen inte blir långsiktigt hållbar

och bebyggelse.

i de utpekade områdena. Förslaget får därmed en positiv påverkan på
naturkapital, ekosystemtjänster, bebyggelsemiljöer. Förslaget kan i vissa
fall innebära hinder för utvinning av materiella tillgångar som energi eller
mineraler, eller infrastrukturutbyggnad.

Klimat

Ingen till liten påver-

Förslaget bedöms påverka klimatet främst genom persontransporter till

kan på klimatfaktorer.

och från de utpekade områdena. Säkerställd tillgänglighet till skyddade
miljöer för friluftslivet innebär kortare resor och bättre kollektivtrafiktillgänglighet och därmed en lägre klimatpåverkan per besökare.
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/290
14 september 2016

Bo Magnusson

Regionstyrelsen

Revisionsrapport - IT-verksamheten, en uppföljning av
tidigare granskning
Gulmarkerat är att diskutera om det skall vara med
Förslag till beslut

•
•

Regionstyrelsen föreslås överlämna svar på revisionsskrivelse enligt denna
skrivelse.
Regionstyrelsens internkontrollplan för 2017 innehåller uppföljning att
revisionsskrivelser om granskning av IT-verksamhet hanteras som underlag
till förvaltningarnas internkontrollplaner.

Sammanfattning

Regionens revisorer har gjort en uppföljning av tidigare granskning av ITverksamheten från 2013.
Revisorerna bedömer att Regionstyrelsens interna kontroll inte är helt tillräcklig vad
gäller säkerhet och åtkomst till information i de granskade IT-systemen eftersom
uppföljningen visar att det kvarstår åtgärder från den tidigare granskningen att
slutföra.
För att uppfylla Regionstyrelsens uppföljningsansvar bör Regionstyrelsens
internkontrollplan innehålla uppföljning att revisionsskrivelser om granskning av ITverksamhet hanteras som underlag till förvaltningarnas internkontrollplan.
Regionstyrelsen har via Ledningskontoret resonerat med Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen hur kvarvarande brister åtgärdas. Förvaltningen anger att det
pågår arbete som beräknas vara slutfört under 2017.
Ärendebeskrivning

Regionens revisorer genomförde 2013 en granskning av regionstyrelsens intern
kontroll av regionens IT-system, säkerhet och åtkomst. Granskningen följdes av ett
särskild intrångstest, där både internt skydd och skydd från externa intrångsförsök
testades.
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Efter granskningen 2013samlades ansvariga från berörda förvaltningar (LK, HSF,
SOF och SF) och:
•
•
•

De allvarligaste bristerna åtgärdades omgående.
SF/ITT lade upp ett ambitiöst förbättringsprogram innefattande drygt 100
aktiviteter som var åtgärdade under september 2013.
Åtgärder som påtalas i revisionsrapporten inom HSF och SOF är identifierade
och genomförda, eller planerade för genomförande.

På uppdrag av regionens revisorer har PwC nu genomfört en uppföljning av tidigare
granskning .
De brister som 2013 redovisades inom SOF har enligt den nu genomförda
granskningen åtgärdats i sin helhet.
Åtgärder har vidtagits inom HSF sedan 2013, och efter prioritering mot annat
angeläget arbete inom HSF, planeras fortsatt arbete med åtgärder för slutförande
under 2017.
I revisionsrapporten sammanfattas följande:
1. Avsaknad av dokumenterad rollbeskrivning för PUL-ombud inom Hälsooch Sjukvårdsförvaltningen Avsaknad av en dokumenterad rollbeskrivning för PULombud med tydligt definierat ansvarsområde och rapporteringsvägar kan innebära en
risk för att verksamheten inte följer riktlinjer för PUL. Vidare är det av vikt att incidenter
inom området kommuniceras till ledande personer inom verksamheten via tydliga
rapporteringsvägar.
Revisionen rekommenderar Region Gotland att ytterligare tydliggöra rollen som PULombud i form av en dokumenterad rollbeskrivning med tydligt definierat ansvarsområde
och rapporteringsvägar.
Kommentar:

PUL-ombudet har sedan föregående granskning fått utbildning med rollbeskrivning
enligt Datainspektionens rollbeskrivning. Ansvarsorådet är avgränsat genom beslut i
HSN att ansvaret omfattar HSNs ansvarsområde.
PUL-ombudsbeskrivningen skall ännu omformas till regionspecifik rollbeskrivning,
inklusive rapporteringsvägar.
2. Avsaknad av en dokumenterad instruktion till hur medarbetare inom
Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen utbildas inom PUL-området Avsaknad av en
dokumenterad instruktion för hur medarbetare kontinuerligt utbildas inom PUL-området
samt övervakning att instruktionen efterlevs, kan innebära en risk för att medarbetare
inom Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen inte följer regelverk för PUL-området i det
dagliga arbetet.
Revisionen rekommenderar PUL-ombudet att tydliggöra aktiviteter med syfte att
kontinuerligt utbilda medarbetare om PUL. PUL-ombudet bör även vara ansvarig för
instruktioner samt ansvara för att innehållet i instruktionerna efterlevs.
Kommentar:

Arbete planeras som beräknas vara slutfört under 2017.
3. Systemförvaltarna för TakeCare bör försäkra sig om vilken behörighet
SLL-IT har och om den är i enlighet med de krav som Region Gotland ställer
Avsaknad av en rutin för aktiv övervakning av transaktioner/aktiviteter utförda av
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användarkonton som innehas av SSL-IT kan medföra en risk för att icke godkända
aktiviteter som utförs i systemet inte upptäcks. Kompenserande faktor i samband med
iakttagelsen är att systembehörigheter kopplade till användarkonton inte medger åtkomst
till konfidentiell information. Privilegierade användarkonton som delas av flera personer
medför en risk för att det inte är möjligt att spåra en viss utförd systemaktivitet till en viss
fysisk person.
Kommentar:

Arbete planeras som beräknas vara slutfört under 2017.
4. Systemförvaltarna för TakeCare bör säkerställa att regelbundna
behörighetskontroller utförs för systemet Avsaknad av en rutin för periodvis
granskning och godkännande av systembehörigheter kan medföra en risk för att
obehöriga personer har tillgång till kritiska systemfunktioner och känslig data.
Kommentar:

Arbete planeras som beräknas vara slutfört under 2017.
5. Avsaknad av dokumenterad riskanalys i samband tilldelning av
systembehörighet till TakeCare. Avsaknad av en utförd riskanalys i samband med
tilldelning av systembehörigheter i TakeCare kan medföra att obehöriga personer får
tillgång till konfidentiell information.
Revisionen uppmuntrar HSF att slutföra arbetet med att upprätta en instruktion till hur
riskanalys ska utföras i samband med tilldelning av systembehörighet i TakeCare.
Kommentar:

Som framgår av revisionsrapportens text pågår arbete

Sedan granskningen 2013 har i nu aktuell rapport tillkommit rekommendation
6. Uppföljning avseende dokumenterade rutiner för säkerhetskopiering och
återläsningstester Styrande dokument avseende kontinuitetshantering bör definiera
mål för säkerhetskopiering och återläsning för väsentliga system, så som maximalt
tolererbara driftavbrott (MTO), återläsningstid (RTO) och återläsningspunkt (RPO),
baserad på klassificering. Att inte definiera återläsning av säkerhetskopieringsmål och
följa upp om dess efterlevnad kan medföra en risk för att en verksamhet exponeras för
dataförlust. Detta kan få operativa konsekvenser på en verksamhet där
verksamhetskritisk information permanent går förlorad.
Revisorerna rekommenderar ledningskontoret att ta fram en
kontinuitetshanteringsprocess.
Kommentar:

Region Gotland är i år inne på sitt tredje och sista år i införande av ledningssystem
för informationssäkerhet (LIS). En av aktiviteterna i planen är att under 2016
hantera kontinuitetsplaneringen ur ett systemförvaltar perspektiv. Redan idag ingår
(MTO), (RTO) och (RPO) i klassningsrutinerna för Region Gotlands information.
En speciell rutin för kontinuitetsplaneringen är under framtagande och parallellt
pågår ett processarbete som hanterar hur klassningsresultatets kravställningar
effektueras i överenskommelser och avtal mellan interna och externa leverantörer,
samt hur verksamheten sedan kan följa upp att kraven uppfylls. När LIS införandet
är avslutat 2017-12-31 så bedöms att revisionspunkten är åtgärdad.
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Bedömning

Ledningskontoret har efter föregående granskning haft samråd med berörda
förvaltningar och gemensamt tagit fram plan för avhjälpande av de brister som då
påtalades.
Sedan föregående granskning har omfattande arbete genomförts för att implementera
Ledningssystem för informationssäkerhet, med utgångspunkt från
rekommendationer från Myndigheten för samhällsskydd. Projektet slutförs som
planerat under 2016. Det arbetet ger god grund för fortsatta förbättringar inom
informationssäkerhetsområdet.
Årets revision visar på vissa återstående brister, eller rekommendationer att vidtagna
åtgärder behöver kompletteras. Arbete pågår för att avhjälpa dessa.
För att ytterligare höja säkerhet och kontroll över åtkomst till information behöver
säkerställas att förvaltningarna arbetar med åtgärder för att avhjälpa brister. Regionen
arbetar med internkontroll som metod för förbättringar. Ledningskontoret bedömer
att kontroll från Regionstyrelsen att påtalade brister hanteras i förvaltningarnas
interkontrollarbete leder till att förvaltningarna prioriterar IT-säkerhetsarbete
tillsammans med övrigt förbättringsarbete.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport 2016-04-15

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelsen

Ärende RS 2016/290
27 oktober 2016

Regionens revisorer

Revisionsrapport - IT-verksamheten, en uppföljning av
tidigare granskning
Ledningskontoret har efter föregående granskning 2013 haft samråd med
berörda förvaltningar och gemensamt tagit fram plan för avhjälpande av de
brister som då påtalades.
Sedan föregående granskning har omfattande arbete genomförts för att
implementera Ledningssystem för informationssäkerhet, med utgångspunkt
från rekommendationer från Myndigheten för samhällsskydd. Projektet
slutförs som planerat under 2016. Det arbetet ger god grund för fortsatta
förbättringar inom informationssäkerhetsområdet.
Aktuell revision visar på vissa återstående brister, eller rekommendationer att
vidtagna åtgärder behöver kompletteras. Arbete pågår för att avhjälpa dessa.
För att ytterligare höja säkerhet och kontroll över åtkomst till information
behöver säkerställas att förvaltningarna arbetar med åtgärder för att avhjälpa
brister. Regionen arbetar med internkontroll som metod för förbättringar.
Regionstyrelsen avser ge anvisning att påtalade brister hanteras i
förvaltningarnas interkontrollarbete, vilket leder till att förvaltningarna
prioriterar IT-säkerhetsarbete tillsammans med övrigt förbättringsarbete.
Beträffande de specifika punkterna som sammanfattas i revisionsrapporten
hanteras de enligt följande
1. Avsaknad av dokumenterad rollbeskrivning för PUL-ombud inom
Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen Avsaknad av en dokumenterad
rollbeskrivning för PUL-ombud med tydligt definierat ansvarsområde och
rapporteringsvägar kan innebära en risk för att verksamheten inte följer riktlinjer
för PUL. Vidare är det av vikt att incidenter inom området kommuniceras till
ledande personer inom verksamheten via tydliga rapporteringsvägar.
Revisionen rekommenderar Region Gotland att ytterligare tydliggöra rollen som
PUL-ombud i form av en dokumenterad rollbeskrivning med tydligt definierat
ansvarsområde och rapporteringsvägar.
Kommentar:

PUL-ombudet har sedan föregående granskning fått utbildning med
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rollbeskrivning enligt Datainspektionens rollbeskrivning. Ansvarsorådet är
avgränsat genom beslut i HSN att ansvaret omfattar HSNs ansvarsområde.
PUL-ombudsbeskrivningen skall ännu omformas till regionspecifik
rollbeskrivning, inklusive rapporteringsvägar.
2. Avsaknad av en dokumenterad instruktion till hur medarbetare
inom Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen utbildas inom PUL-området
Avsaknad av en dokumenterad instruktion för hur medarbetare kontinuerligt
utbildas inom PUL-området samt övervakning att instruktionen efterlevs, kan
innebära en risk för att medarbetare inom Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen inte
följer regelverk för PUL-området i det dagliga arbetet.
Revisionen rekommenderar PUL-ombudet att tydliggöra aktiviteter med syfte att
kontinuerligt utbilda medarbetare om PUL. PUL-ombudet bör även vara ansvarig
för instruktioner samt ansvara för att innehållet i instruktionerna efterlevs.
Kommentar:

Arbete planeras som beräknas vara slutfört under 2017.
3. Systemförvaltarna för TakeCare bör försäkra sig om vilken
behörighet SLL-IT har och om den är i enlighet med de krav som
Region Gotland ställer Avsaknad av en rutin för aktiv övervakning av
transaktioner/aktiviteter utförda av användarkonton som innehas av SSL-IT kan
medföra en risk för att icke godkända aktiviteter som utförs i systemet inte
upptäcks. Kompenserande faktor i samband med iakttagelsen är att
systembehörigheter kopplade till användarkonton inte medger åtkomst till
konfidentiell information. Privilegierade användarkonton som delas av flera
personer medför en risk för att det inte är möjligt att spåra en viss utförd
systemaktivitet till en viss fysisk person.
Kommentar:

Arbete planeras som beräknas vara slutfört under 2017.
4. Systemförvaltarna för TakeCare bör säkerställa att regelbundna
behörighetskontroller utförs för systemet Avsaknad av en rutin för
periodvis granskning och godkännande av systembehörigheter kan medföra en risk
för att obehöriga personer har tillgång till kritiska systemfunktioner och känslig
data.
Kommentar:

Arbete planeras som beräknas vara slutfört under 2017.
5. Avsaknad av dokumenterad riskanalys i samband tilldelning av
systembehörighet till TakeCare. Avsaknad av en utförd riskanalys i samband
med tilldelning av systembehörigheter i TakeCare kan medföra att obehöriga
personer får tillgång till konfidentiell information.
Revisionen uppmuntrar HSF att slutföra arbetet med att upprätta en instruktion
till hur riskanalys ska utföras i samband med tilldelning av systembehörighet i
TakeCare.
Kommentar:

Som framgår av revisionsrapportens text pågår arbete

Regionstyrelsen
Region Gotland
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Sedan granskningen 2013 har i nu aktuell rapport tillkommit rekommendation
6. Uppföljning avseende dokumenterade rutiner för
säkerhetskopiering och återläsningstester Styrande dokument avseende
kontinuitetshantering bör definiera mål för säkerhetskopiering och återläsning för
väsentliga system, så som maximalt tolererbara driftavbrott (MTO), återläsningstid
(RTO) och återläsningspunkt (RPO), baserad på klassificering. Att inte definiera
återläsning av säkerhetskopieringsmål och följa upp om dess efterlevnad kan
medföra en risk för att en verksamhet exponeras för dataförlust. Detta kan få
operativa konsekvenser på en verksamhet där verksamhetskritisk information
permanent går förlorad.
Revisorerna rekommenderar ledningskontoret att ta fram en
kontinuitetshanteringsprocess.
Kommentar:

Region Gotland är i år inne på sitt tredje och sista år i införande av
ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). En av aktiviteterna i planen är
att under 2016 hantera kontinuitetsplaneringen ur ett systemförvaltar
perspektiv. Redan idag ingår (MTO), (RTO) och (RPO) i klassningsrutinerna
för Region Gotlands information. En speciell rutin för kontinuitetsplaneringen
är under framtagande och parallellt pågår ett processarbete som hanterar hur
klassningsresultatets kravställningar effektueras i överenskommelser och avtal
mellan interna och externa leverantörer, samt hur verksamheten sedan kan
följa upp att kraven uppfylls. När LIS införandet är avslutat 2017-12-31 så
bedöms att revisionspunkten är åtgärdad.

Regionstyrelsen

Björn Jansson
Ordförande

Peter Lindvall
Regiondirektör

Revisionsskrivelse

Regionens revisorer

Datum 2016-04-11

Regionstyrelsen

Granskning av IT-verksamheten – en uppföljning av
tidigare granskning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC
genomfört en granskning av IT-verksamheten avseende Regionstyrelsens interna kontroll vad gäller säkerhet och åtkomst till information i vissa ITsystem.
År 2013 utfördes en granskning avseende Regionstyrelsens interna kontroll vad
gäller säkerhet och åtkomst till information i regionens system. Ett antal rekommendationer lämnades i samband med den utförda granskningen. Föreliggande granskning är en uppföljning av granskningen från 2013.
Efter genomförd granskning är vår bedömning att Regionstyrelsens interna
kontroll inte är helt tillräcklig vad gäller säkerhet och åtkomst till information i
de granskade IT-systemen. Bedömningen bygger på att det fortfarande kvarstår
ett antal brister som inte åtgärdats. Dessa är dock s.k. låg- och medelriskobservationer och värt att notera är att vi inte gjort några s.k. högriskobservationer.
I bifogad revisionsrapport framgår status avseende vidtagna åtgärder med anledning av tidigare lämnade rekommendationer. Revisorerna önskar senast den
31 maj 2016 bli informerade om vilka åtgärder Regionstyrelsen kommer att
vidta med anledning av de ännu ej åtgärdade rekommendationerna och hur
tidplanen för detta ser ut.
För Region Gotlands revisorer

Carin Backlund
Ordförande
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Sammanfattning och bedömning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC
genomfört en granskning av IT-verksamheten. Granskningen syftar till att bedöma om den
interna kontrollen är tillräcklig avseende säkerhet och åtkomst av information.
År 2013 utfördes en sådan granskning d.v.s. Regionstyrelsens interna kontroll vad gäller
säkerhet och åtkomst till information i regionens system. Ett antal rekommendationer
lämnades i samband med den utförda granskningen. Föreliggande granskning är en
uppföljning av granskningen från 2013.
Efter genomförd granskning är vår bedömning att Regionstyrelsens interna kontroll inte är
helt tillräcklig vad gäller säkerhet och åtkomst till information i de granskade IT-systemen.
Bedömningen bygger på att det fortfarande kvarstår ett antal brister som inte åtgärdats.
Dessa är dock s.k. låg- och medelriskobservationer och värt att notera är att vi inte gjort
några s.k. högriskobservationer.
Nedan följer en sammanställning av våra mest väsentliga iakttagelser.
1. Avsaknad av dokumenterad rollbeskrivning för PUL-ombud inom
Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen
Avsaknad av en dokumenterad rollbeskrivning för PUL-ombud med tydligt
definierat ansvarsområde och rapporteringsvägar kan innebära en risk för att
verksamheten inte följer riktlinjer för PUL. Vidare är det av vikt att incidenter inom
området kommuniceras till ledande personer inom verksamheten via tydliga
rapporteringsvägar.
2. Avsaknad av en dokumenterad instruktion till hur medarbetare inom
Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen utbildas inom PUL-området
Avsaknad av en dokumenterad instruktion för hur medarbetare kontinuerligt
utbildas inom PUL-området samt övervakning att instruktionen efterlevs, kan
innebära en risk för att medarbetare inom Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen inte
följer regelverk för PUL-området i det dagliga arbetet.
3. Systemförvaltarna för TakeCare bör försäkra sig om vilken behörighet
SLL-IT har och om den är i enlighet med de krav som Region Gotland
ställer
Avsaknad av en rutin för aktiv övervakning av transaktioner/aktiviteter utförda av
användarkonton som innehas av SSL-IT kan medföra en risk för att icke godkända
aktiviteter som utförs i systemet inte upptäcks. Kompenserande faktor i samband
med iakttagelsen är att systembehörig-heter kopplade till användarkonton inte
medger åtkomst till konfidentiell information. Privilegierade användarkonton som
delas av flera personer medför en risk för att det inte är möjligt att spåra en viss
utförd systemaktivitet till en viss fysisk person.
4. Förvaltarna för TakeCare bör säkerställa att regelbundna
behörighetskontroller utförs för systemet
Avsaknad av en rutin för periodvis granskning och godkännande av systembehörigheter kan medföra en risk för att obehöriga personer har tillgång till kritiska
systemfunktioner och känslig data.

5. Uppföljning avseende dokumenterade rutiner för säkerhetskopiering
och återläsningstester
Styrande dokument avseende kontinuitetshantering bör definiera mål för
säkerhetskopiering och återläsning för väsentliga system, så som maximalt
tolererbara driftavbrott (MTO), återläsningstid (RTO) och återläsningspunkt (RPO),
baserad på klassificering. Att inte definiera återläsning av säkerhets-kopieringsmål
och följa upp om dess efterlevnad kan medföra en risk för att en verksamhet
exponeras för dataförlust. Detta kan få operativa konsekvenser på en verksamhet
där verksamhetskritisk information permanent går förlorad.

1.

Inledning

Den offentliga sektorn blir likt den privata sektorn allt mer beroende av sina
informationssystem. Nya tekniker utgör viktiga komponenter för fungerande och effektiva
verksamhetsprocesser men introducerar även nya risker. Kommunikation med omvärlden
ökar i omfattning och systemen blir mer integrerade såväl inom regionen som med externa
intressenter. Detta ställer krav på ett balanserat risktagande och ett funktionellt
säkerhetsarbete. Informationen måste skyddas mot obehörig åtkomst samtidigt som den
skall finnas tillgänglig och dessutom vara tillförlitlig – rätt information i rätt tid och för rätt
personer.
En ändamålsenlig IT-verksamhet som baseras på grundläggande styrprinciper och en väl
fungerande teknisk och funktionell plattform är en viktig förutsättning för en effektiv
verksamhet.
År 2013 utfördes en granskning avseende regionstyrelsens interna kontroll vad gäller
säkerhet och åtkomst till information i regionens system. Ett antal rekommendationer
lämnades till Region Gotland i samband med den utförda granskningen. Denna granskning
inkluderar uppföljning på de tidigare rekommenderade åtgärderna.

1.1.

Revisionsfråga

Är regionstyrelsens interna kontroll tillräcklig vad gäller säkerhet och åtkomst till
information i de granskade IT-systemen?

Granskningsmål
Granskningens syfte är att utvärdera om avvikelser identifierade 2013 är åtgärdade och att
ursprungliga granskningsmål uppfylls. Följande avvikelser noterades 2013:
Område

Rekommendation

Övergripande säkerhetsstyrning

Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen bör ta fram en
kontinuitetsplan för sin verksamhet.

Övergripande säkerhetsstyrning

Rollen som PUL-ombud inom Hälso- och
Sjukvårdsförvaltningen bör tydliggöras för den som
innehar rollen.

Övergripande säkerhetsstyrning

Medarbetarna inom Hälso- och
Sjukvårdsförvaltningen bör informeras om vad PUL
innebär och hur deras arbete påverkas.

Behörigheter och åtkomst

Systemförvaltarna bör försäkra sig om vilken behörighet
SLL-IT har och om den är i enlighet med de krav som
region Gotland ställer.

Behörigheter för och åtkomst

Vi anser att förvaltarna för TakeCare bör säkerställa att
regelbundna behörighets-kontroller utförs för systemet.

Behörigheter och åtkomst

Vi bedömer att en riskanalys för att bestämma
behörighetsnivåer till TakeCare bör genomföras mer
formellt än idag. Såväl risk- som behovsanalys bör
dokumenteras.

Behörigheter och åtkomst

Vi anser att systemförvaltarna för TakeCare bör skaffa sig
tydligare information om SLL-IT:s rutiner för återläsning
av säkerhetskopior.
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Behörigheter och åtkomst

Vi anser att behörigheter till Procapita bör tilldelas på
individ- eller rollnivå och inte, som
i dag, på avdelningsnivå.

Behörigheter och åtkomst

Vi anser även att behörigheter till Procapita bör beställas
och dokumenteras i mer formell ordning än som idag,
muntligen. Behörigheterna bör beställas elektroniskt eller
manuellt med någon form av signering.

Behörigheter och åtkomst

Vi anser att rutiner för säkerhetskopiering och
återläsningstest av information i TakeCare, Procapita och
Treserva bör dokumenteras tydligare. Dokumentationen
är i dagsläget antingen obefintlig eller ofullständig.

Genom en uppföljning av den förra revisionsrapporten utgår granskningen med fokus på
följande kriterier:


System och applikationer uppfyller Region Gotlands säkerhetskrav och lagkrav,
bland annat PUL



Åtkomst till information följer gällande riktlinjer



Hanteringen av behörigheter är tillfredsställande gällande de granskade
förvaltningarna

1.2.

Metod och avgränsning

Granskningen innefattar en kartläggning av förändringar avseende system, applikationer
och IT-miljö i jämförelse med 2013. Även insamling av styrdokument, så som policys,
riktlinjer och instruktioner, har gjorts för att granskas och utgör underlag för bedömningen.
Under granskningen har intervjuer hållits med nyckelpersoner inom Region Gotland med
inriktning mot IT-organisationen samt personer inom Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen.
Intervjuer har genomförts med följande personer:













Bo Magnusson, Administrativ utvecklingsdirektör
Hans Lyttkens, IT-strateg
Jan Broman, IT-strateg
Olof Nysten, Utvecklingsledare E-hälsa & systemansvarig för Treserva
Monica Pedersén, Enhetschef
Mika Lathi, Socialförvaltningen
Åsa Högberg, Ekonomidirektör
Johan Kallum, Säkerhetschef Ledningskontoret
Anders Granvald, Avdelningschef IT-Tele
Gunnar Ramstedt, Chefläkare och IT-strateg HSF
Susanne Yttergren, Systemförvaltare Opus
Curt Andersson, Systemförvaltare Opus
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2.

Granskningsresultat

Nedan följer en sammanställning avseende utförd granskning av tidigare rapporterade
iakttagelser och/eller brister.

2.1.

Avsaknad av kontinuitetsplan för Hälsooch Sjukvårdsförvaltningen

Den utförda granskningen har påvisat att det finns dokumenterade riktlinjer för hur
kontinuitetsplaner ska struktureras för enheter inom Hälso- och Sjukvårdsavdelningen. Det
har genom intervju noterats att varje vårdenhet har manuella rutiner för när systemet
TakeCare är ur drift, och en kontinuitetsplan kallad katastrofplan finns för TakeCare och har
mottagits av revisionen.
Det pågår ett arbete hos ledningskontoret med att upprätta regionsövergripande styrande
dokument för kontinuitetsplanering. Revisionen har tagit del av dokumentation som visar
att ledningssystemet för informationssäkerhet (LIS) innehåller rutiner, exempel och mallar
för följande områden: informationsklassning, riskanalys, kontinuitetsplanering, IT-säkerhet
samt säkerhetsarkitektur. En del av syftet med upprättandet av LIS är att få en strukturerad
kravställning och uppföljning av informationssäkerhet samt en strukturerad
IT-/säkerhetsarkitektur. En iakttagelse är att ingen verksamhetsarkitektroll är tilldelad och
detta bör finnas enligt säkerhetschef på Ledningskontoret samt en IT-strateg.
Påverkan
Inga direkta iakttagelser har noterats i samband med den utförda granskningen av
kontrollfrågan, tidigare rapporterad avvikelse bedöms som åtgärdad.

2.2.

Avsaknad av dokumenterad rollbeskrivning
för PUL-ombud inom Hälso- och
Sjukvårdsförvaltningen

Iakttagelsen kvarstår, den utförda granskningen har påvisat att ansvarsområde i rollen som
PUL-ombud inte är formellt dokumenterat i form av en rollbeskrivning. En rollbeskrivning
bör innehålla ett tydligt definierat ansvarsområde med rapporteringsvägar till berörda
intressenter inom Region Gotland. PUL-ombudet anser sig själv ha god kunskap om
ansvarsområdet genom Datainspektionens beskrivning av rollen. Region Gotland upplyser
tydligt om vem som innehar PUL-ombudsrollen samt hänvisar vidare till Datainspektionen
för beskrivning av rollen via det lokala intranätet.
Påverkan och rekommendation
Avsaknad av en regionsspecifik rollbeskrivning för PUL-ombud med tydligt definierat
ansvarsområde och rapporteringsvägar kan innebära en risk för att verksamheten inte följer
PUL. Vidare är det av vikt att incidenter inom området kommuniceras till ledande personer
inom verksamheten via tydliga rapporteringsvägar.
Revisionen rekommenderar Region Gotland att ytterligare tydliggöra rollen som PULombud i form av en dokumenterad rollbeskrivning med tydligt definierat ansvarsområde
och rapporteringsvägar.
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2.3.

Avsaknad av en dokumenterad instruktion
för hur medarbetare inom Hälso- och
Sjukvårdsförvaltningen utbildas inom PULområdet

Den utförda granskningen har inte påvisat att det finns en dokumenterad instruktion för att
löpande informera medarbetare om PUL-området. I nuläget hänvisas medarbetare till
Datainspektionens policy via det lokala intranätet.
Påverkan och rekommendation
Avsaknad av en dokumenterad instruktion för hur medarbetare kontinuerligt utbildas inom
PUL-området samt övervakning att instruktionen efterlevs kan innebära en risk för att
medarbetare inom Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen inte följer PUL i det dagliga arbetet.
Revisionen rekommenderar PUL-ombudet att tydliggöra aktiviteter med syfte att
kontinuerligt utbilda medarbetare om PUL. PUL-ombudet bör även vara ansvarig för
instruktioner samt ansvara för att innehållet i instruktionerna efterlevs.

2.4.

Systemförvaltarna för TakeCare bör
försäkra sig om vilken behörighet SLL-IT
har och om den är i enlighet med de krav
som region Gotland ställer

Den utförda granskningen har påvisat att SLL-IT innehar systembehörighet i TakeCare.
Systembehörigheten medger ingen åtkomst till konfidentiell information eller åtkomst till
funktioner för att utföra känsliga transaktioner. Användarkonton i systemet som innehas av
SSL-IT delas av flera användare inom SSL-IT och är inte kopplade till en fysisk person.
Slutligen finns det inga rutiner implementerade där systemägare aktivt övervakar aktiviteter
utförda av användarkonton som innehas av SSL-IT.
Påverkan och rekommendation
Avsaknad av en rutin för aktiv övervakning av transaktioner/aktiviteter utförda av
användarkonton som innehas av SSL-IT kan medföra en risk för att icke godkända
aktiviteter utförs i systemet utan att dessa upptäcks. En kompenserande faktor i samband
med iakttagelsen är att systembehörigheter kopplade till användarkonton inte medger
åtkomst till konfidentiell information. Användarkonton som delas av flera personer medför
en risk för att det inte är möjligt att spåra en viss utförd systemaktivitet till en viss fysisk
person.
Revisionen rekommenderar Region Gotland att implementera en rutin där systemägare
identifierar kritiska användarkonton i TakeCare och löpande övervakar systemaktiviteter i
form av loggövervakning för identifierade konton. Avvikelser ska rapporteras enligt
vedertagen incidenthanteringsprocess. Slutligen rekommenderas att användarkonton för
SSL-IT konfigureras ned på personnivå så att systemaktiviteter utförda av ett visst
användarkonto är spårbara till en fysisk person.
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2.5.

Förvaltarna för TakeCare bör säkerställa
att regelbundna behörighetskontroller
utförs för systemet

Den utförda granskningen har påvisat att det inte finns någon implementerad rutin för
periodvis granskning och godkännande av systembehörigheter i TakeCare.
En kompenserande faktor till iakttagelsen är att det finns en rutin implementerad i form av
en loggkontroll, vilken syftar till att övervaka överträdelser enligt
patientjournallagstiftningen. Granskningen har även identifierat att det pågår ett arbete
med att identifiera förbättringsområden i behörighetsstrukturen utifrån ett risk- perspektiv.
När analysen är utförd och dokumenterad ska rollstrukturen i TakeCare uppdateras enligt
det framtagna regelverket. Det sker även en kompletterande åtgärd med att uppdatera
behörighetslistorna, då det upptäcktes under granskningen att en hel del aktiva användare
finns med trots att de borde ha avslutats.
Påverkan och rekommendation
Avsaknad av en rutin för periodvis granskning och godkännande av systembehörigheter kan
medföra en risk för att obehöriga personer har tillgång till kritiska systemfunktioner och
känslig data.
Revisionen rekommenderar Region Gotland att implementera en rutin för periodvis
granskning och godkännande av systembehörigheter i TakeCare. Rutinen syftar till att
säkerställa att aktuella systembehörigheter i TakeCare stämmer överens med den anställdes
roll i verksamheten. Granskningen bör utföras av systemägare eller motsvarande samt
dokumenteras i form av ett bevis. När kontrollen har utförts rekommenderas det att
avrapporteras till ledande person inom Region Gotland som är ansvarig för uppföljning,
alternativt informationssäkerhet. Avvikelser i rapporteringen bör rapporteras som en
incident för vidare uppföljning. Revisionen rekommenderar även systemansvariga till
fortsatt arbete med borttagning av behörighetskonton då de ska vara avslutade.

2.6.

Avsaknad av dokumenterad riskanalys i
samband med tilldelning av
systembehörighet till TakeCare

Den utförda granskningen har påvisat att det finns en dokumenterad instruktion till hur
riskanalys ska utföras i samband med tilldelning av systembehörigheter i TakeCare. Rutinen
kommer att implementeras under 2016. Den dokumenterade instruktionen innehåller dock
ingen information för hur den utförda riskanalysen ska dokumenteras samt hur övervakning
av kontrollen ska utföras från systemägare eller annan ansvarig person.
Påverkan och rekommendation
Avsaknad av en utförd riskanalys i samband med tilldelning av systembehörigheter i
TakeCare kan medföra att obehöriga personer får tillgång till konfidentiell information.
Revisionen uppmuntrar HSF att slutföra arbetet med att upprätta en instruktion till hur
riskanalys ska utföras i samband med tilldelning av systembehörighet i TakeCare. Den
dokumenterade instruktionen bör tydliggöra hur den utförda analysen ska dokumenteras
samt hur övervakning av kontrollen ska utföras. Avvikelser vid att inte utföra en riskanalys
enligt den framtida instruktionen bör rapporteras som en incident för vidare uppföljning.
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2.7.

Systemförvaltarna för TakeCare bör skaffa
sig tydligare information om SLL-IT:s
rutiner för återläsning av säkerhetskopior

Den utförda granskningen har påvisat att SLL-IT har dokumenterade rutiner och policys för
säkerhetskopiering och återläsningstester. Dokumentationen har presenterats för IVO vid
tidigare revision.
Påverkan
Inga direkta iakttagelser har noterats i samband med den utförda granskningen av
kontrollfrågan, tidigare rapporterad avvikelse bedöms som åtgärdad.

2.8.

Behörigheter till Procapita bör tilldelas på
individ- eller rollnivå och inte på
avdelningsnivå

Den utförda granskningen har påvisat att behörigheter i Procapita tilldelas på rollnivå
baserat på den anställdes roll i organisationen. En övergripande granskning av olika roller i
systemet har påvisat att en viss användare i en viss roll har tillgång till olika
systemfunktioner.
En övergripande granskning av processen för administration av behörigheter tydliggör även
att behörighetstilldelning sker på rollnivå inom olika avdelningar inom organisationen.
Processen startar med att den anställde får ett IT-konto, när det är klart sker en beställning
till supporten. I Procapita sker först en rolltilldelning beroende på vilken avdelning
personen ska arbeta på. Denna tilldelning styr vilka komponenter användaren kommer åt
och blir en standardbehörighet för samtliga inom avdelningen. Därefter sker tilldelning av
behörigheter, vilket sker i ett organisationshandläggarregister.
Påverkan
Inga direkta iakttagelser har noterats i samband med den utförda granskningen av
kontrollfrågan, tidigare rapporterad avvikelse bedöms som åtgärdad.

2.9.

Bristande dokumentation i form av policys
och riktlinjer främst för behörighet och
åtkomst i Procapita

Den utförda granskningen har påvisat att det finns en rutinbeskrivning samt tillhörande
behörighetsblankett för ansökan om systembehörighet till Procapita. Tilldelning av
systembehörigheter till Procapita ska ske genom blanketten och det visar vilken/vilka
utförarområden den anställde ska ha tillgång till samt innehåller en textruta där utökad eller
begränsad behörighet kan anges av beställaren. För att beställningen ska gå igenom finns
det flera obligatoriska fält som inte kan lämnas tomma. Det är den anställdes närmsta chef
som ska signera blanketten och detta kan göras digitalt genom att använda eTjänstekort. Det
noterades dock att beställning kan delegeras till assistent. Systemförvaltaren erhåller de
ifyllda samt signerade blanketterna och skapar konton enligt beställningarna, sedan sker
utskrift och lagring i pappersform. Blanketterna hamnar även i ett ärendehanteringssystem
där de sparas för att möjliggöra elektronisk spårning. Det noterades att när ett konto är
skapat för en användare måste den anställde utföra en utbildning i Procapita innan
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användaruppgifter utdelas.
Det utförs regelbundna loggkontroller i Procapita och riktlinjer för detta finns
dokumenterade. Kontroll av behörighet att ta fram loggutdrag sker en gång i månaden då 15
slumpmässigt utvalda användare och deras användande, fördelat på tre dagar, kontrolleras.
För inhyrd personal sker loggkontrollen en gång per vecka. Som andra regelbundna
kontroller finns granskning av användande i CSN
Online samt LEFI-online. Två gånger per år sker även kontroll av rätt användarbehörighet i
Procapita.
Påverkan
Inga direkta iakttagelser har noterats i samband med den utförda granskningen av
kontrollfrågan, tidigare rapporterad avvikelse bedöms som åtgärdad.

2.10.

Uppföljning avseende dokumenterade
rutiner för säkerhetskopiering och
återläsningstester

Den utförda granskningen har påvisat att det finns en policy samt rutinbeskrivning för
backuphanering för Treserva samt Procapita. ITT ansvarar för säkerhetskopiering av
produktionsdatabas för båda systemen, nuvarande rutiner för säkerhetskopiering inkluderar
dock inte återläsningstester. Återläsningstester görs ändå informellt till en testmiljö i
samband med att nya versioner av applikationerna lanseras eller på uppmaning av
systemägare. Utfört återläsningstest dokumenteras inte. Det är Stockholms Läns Landsting
(SLL-IT) som ansvarar för säkerhetskopiering samt återläsningstester av systemet
TakeCare. Rutiner för säkerhetskopiering och återläsningstester gällande TakeCare är
dokumenterade, se punkt 3.7 ovan för ytterligare detaljer.
Påverkan och rekommendation
Styrande dokument avseende kontinuitetshantering bör definiera mål för
säkerhetskopiering och återläsning för väsentliga systemen, så som maximalt tolererbara
driftavbrott (MTO), återläsningstid (RTO) och återläsningspunkt (RPO), baserad på
klassificering. Att inte definiera återläsning av säkerhetskopieringsmål och följa upp om
dess efterlevnad kan medföra en risk för att en verksamhet exponeras för dataförlust, vilket
kan få operativa konsekvenser på en verksamhet där verksamhetskritisk information
permanent går förlorad.
Revisionen rekommenderar Ledningskontoret att ta fram en kontinuitetshanteringsprocess
som definierar omfattning av säkerhetskopiering och återläsningstest, med syfte att
säkerställa att verksamhetens krav i form av accepterad dataförlust efterlevs. Revisionen
rekommenderar även Region Gotland att utvärdera behovet av en central rutin för
övervakning av återläsning av säkerhetskopior. Bevis för återläsning av säkerhetskopior kan
rapporteras till ansvarig person för IT- och informationssäkerhet inom Region Gotland.
Avvikelser i rapporteringen bör rapporteras som en incident för vidare uppföljning.
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Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner att förslag till fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik är klar för utställning så snart handlingarna kompletterats
med en reviderad MKB samt med eventuella redaktionella justeringar.

Sammanfattning

I översiktsplanen för Gotland antagen av kommunfullmäktige under § 79/2010 sägs
att en ny fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet skall tas fram. Utgångspunkt
för arbetet utgörs av de strategier och riktlinjer som redovisas i översiktsplanen för
Gotland, antagen av fullmäktige i juni 2010.
Det övergripande syftet med planen är att utifrån Östergarnslandets specifika förutsättningar skapa möjligheter för en framtida positiv utveckling där människor skall
kunna bo och leva tryggt i en lång tidshorisont. I planförslaget behandlas frågor som
utgör förutsättningar för detta – allmän service, områden lämpliga för bostäder och
verksamheter, LIS-områden, kommunikationer, IT-utbyggnad (bredband), vägar,
cykelleder, vatten och avlopp etc.
Det lokala engagemanget utgör en grundförutsättning för att i slutändan erhålla ett
framgångsrikt koncept i form av en välförankrad och genomarbetad plan som i
förlängningen kan leda till konkreta åtgärder som bygger på planens intentioner.
Många goda tankar och förslag har kommit fram under samrådsprocessen och många
av dessa har arbetats in i det nya planförslaget.
En central utgångspunkt har, i likhet med planerna för Storsudret och Fårö, varit att
skapa en mer samlad bebyggelse. Därför föreslås i första hand att nya bostäder
lokaliseras till områden där det redan finns bebyggelse. Ur ett socialt perspektiv
skapar en samlad bebyggelse ökad trygghet genom möjligheten att lättare kunna
umgås och hjälpa varandra vilket är speciellt viktigt för de grupper som inte har
tillgång till bil eller som bor i områden där de allmänna kommunikationerna är dåliga.
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Bedömning

De synpunkter som kommit in under samrådet redovisas och kommenteras i en
separat handling – samrådsredogörelse. Några föreslagna bostadsområden har
försvunnit och några har tillkommit. En viktig ny förutsättning som tillkommit sedan
samrådsprocessen är att nya VA-nät byggts ut vilket möjliggjort nya områden för
bostäder utmed VA-sträckningarna. Utifrån inkomna synpunkter har ett reviderat
planförslag arbetats fram som nu är moget att gå ut på remiss. Av tidskäl kommer
den reviderade miljökonsekvensbeskrivningen inte att hinna skickas ut inför
behandlingen i regionstyrelsens arbetsutskott utan först i samband med utskicket till
regionstyrelsens sammanträde.
Beslutsunderlag
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Förslag till fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik
VA-utredning (bilaga till samrådsförslag)
Miljökonsekvensbeskrivning (bifogas kallelse till RS)
Sociotopkartering i Katthammarsvik (bilaga till samrådsförslag)
Samrådsredogörelse
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2 Planförslag
För Östergarnslandet och övriga Gotland gäller sedan 2010 Översiktsplanen Bygg Gotland 2010 – 2025.
Ett antal övergripande generella riktlinjer avseende bebyggelsens utveckling på Gotland i sin helhet har
antagits i den planen. Avsikten med detta förslag till fördjupad översiktsplan är att precisera riktlinjerna
för en avgränsad del av regionen – Östergarnslandet.
Ett av översiktplanens viktigaste ställningstaganden för en hållbar samhällsutveckling är det om en mer
sammanhållen bebyggelse. En samlad bebyggelse ger bättre förutsättningar för ett nära och resurssnålt
samhälle i riktning mot Vision Gotland 2025. Den målsättningen ska gälla även för Östergarnslandet. En
viktig utgångspunkt i planförslaget är att skapa goda förutsättningar för den inomregionala balansen på
Gotland, där i detta fall Katthammarsvik som serviceort har stor betydelse. Tyngdpunkten för
inflyttning föreslås därför i serviceorten och att förstärka i första hand redan bebyggda områden.
Katthammarsviks utvecklingsmöjligheter redovisas tillsammans med en fördjupad plankarta i ett eget
kapitel. Planförslaget ger vägledning om var regionen har en positiv utgångspunkt vid prövning av
bygglov och var planläggning med detaljplan bör ske.
Kapitlet inleds med Övergripande riktlinjer som gäller inom planområdet med bäring på ställningstaganden
i ÖP Bygg Gotland 2010-2025. Här finns riktlinjer för hantering av naturvärden, jordbruksmark, vatten
och avlopp, klimatanpassning samt ett resonemang kring komplettering inom 4 kap 4 § MB.
Därefter presenteras Riktlinjer för bebyggelse och bygglov som visar på var och hur det är lämpligt att bygga
och vilka material som är gångbara beroende på i vilken landskapsmiljö bebyggelsen är tänkt att
uppföras och vilket ändamål den har. Dessa riktlinjer ska fungera som stöd och vägledning för nya
bostäder inom planområdet där målsättningen är att bibehålla och stärka Östergarnslandets
attraktionskraft utan att undergräva områdets unika värden och samtidigt möjliggöra för en utveckling.
Planförslaget innehåller ett antal nya bebyggelseområden där regionen föreslår utveckling genom
detaljplaneläggning. För varje område har det gjorts en översiktlig beskrivning och bedömning av hur en
lämplig bebyggelseutveckling bör se ut och genomföras. Detta beskrivs i avsnittet Bebyggelseområde 1-16.
Här beskrivs även föreslaget LIS-område i Herrvik. De föreslagna bebyggelseområdena är
schematiskt utlagda på plankartan. Exakta gränser för möjlig exploatering klarläggs i
detaljplaneskedet efter platsens förutsättningar. I lokaliseringsbedömningen under
detaljplaneprocessen och/ eller bygglovprövningen sker avvägning mellan uppställda riktlinjer.
Turismnäringen är en av de näringsgrenar som har störst utvecklingspotential på Östergarnslandet.
Planförslaget pekar ut två områden där regionen anser att turismverksamhet bör ha företräde framför
annan markanvändning i avsnittet Områden för turismändamål 17-18.
Planen redovisar även ett område där prövningar av bygglov kommer att bedömas utifrån särskilda
riktlinjer. Det handlar om de områden som i lagstiftningen har ett starkt skydd mot tillkommande
bebyggelse på grund av sina höga natur-, kultur- och upplevelsevärden. Inom dessa områden ryms även
jordbrukets markbehov i form av åker, bete och ängar. Detta beskrivs under rubriken Kärnområde för
upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning.
Regionen föreslår även områden där komplettering av befintlig bebyggelse är särskilt lämplig. De
områdena har beteckningen Kompletteringsområden.
I detta kapitel finns även avsnitt som behandlar de områden som innefattar ett glest bebyggt område
avsett för bevarande av pågående markanvändning med enstaka möjligheter till komplettering av
befintlig bebyggelse. Dessa områden har beteckningen Övrig mark.
Därefter hanteras bland annat frågor rörande ställplatser för husbilar och pendlings- och
samåkningsparkering i avsnittet Riktlinjer för parkering.
Kapitlet avslutas med FÖP Katthammarsvik innehållande föreslagen bebyggelseutveckling och LISområde. Inför framtagandet av samrådsförslaget genomfördes en sociotopkartering där bl. a. boende,
föreningar och företagare intervjuades om hur de upplever och rör sig i Katthammarsvik.
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Sociotopkartering av Katthammarsvik har fungerat som ett viktigt planeringsunderlag och har reviderats
efter samrådet då fler erfarenheter och synpunkter har tillkommit. Sociotopkarteringen redovisas i sin
helhet på regionens hemsida.
Plankarta FÖP Östergarn
På plankartan har Östergarnslandet delats in i, förutom förslag till FÖP för Katthammarsvik, 18
områden med olika förutsättningar för utveckling av ny bebyggelse. En längre beskrivning av varje
typområde sker under respektive rubrik:
Bebyggelseområde 1 – 16 (lila områden på plankartan)
Områden som bedöms ha kvaliteter för utveckling av boende och tåla en mer omfattande exploatering
genom i första hand detaljplaneläggning. Områdena är schematiskt utlagda på plankartan. Exakta
gränser för möjlig exploatering klarläggs och beslutas i detaljplaneskedet efter platsens förutsättningar.
Plats/område för särskilt utpekade turismändamål 17 -18 (rosa områden på plankartan)
Områden där regionen föreslår att turismverksamhet bör ha företräde framför privata boenden och
annan markanvändning och detaljplaneläggas.
LIS-område (orangea områden på plankartan)
Landsbygdsutvecklingsområde i strandnära läge (LIS). Avgränsat område inom strandskydd där
regionen bedömer att exploatering kan bidra till landsbygdsutveckling utan negativ påverkan på djuroch växtliv samt allmänhetens tillgänglighet till stranden.
Kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning (gula området
på plankartan)
Område med höga och känsliga natur-, kultur- och landskapsbildsvärden där särskilda krav på
lokalisering och utformning ställs med utgångspunkt av bebyggelse- och bygglovriktlinjer. Större
sammanhängande marker med särskilt stort natur- och kulturvärde där också upplevelsen av
Östergarnslandet är särskilt påtaglig.
Kompletteringsområde (gråa områden på plankartan)
Områden som anses lämpliga för prövning av kompletterande bebyggelse. Tillkommande bebyggelse
hanteras genom bygglovprövning med utgångspunkt av bebyggelse- och bygglovriktlinjer. Exakta
gränser för möjlig exploatering klarläggs och beslutas i bygglovprocessen efter platsens förutsättningar.
Övrig mark (vita områden på kartan)
Innefattar ett glest bebyggt område avsett för bevarande av pågående markanvändning med enstaka
möjligheter till komplettering av befintlig bebyggelse. För området gäller de föreslagna bebyggelse- och
bygglovriktlinjerna vid bygglovprövning.
Pendlings/samåkningsparkering (blå rutor på plankartan)
Planförslaget föreslår ett antal pendlings- och samåkningsparkeringar i anslutning till busshållplatser.
Planområde för FÖP Katthammarsvik (se separat plankarta)
Här beskrivs utvecklingsmöjligheter för Katthammarsvik i en fördjupad översiktsplan för serviceorten.
Ny bostadsbebyggelse, rekreationsområde samt LIS-område m.m. föreslås. FÖP Katthammarsvik har en
separat plankarta.
På plankartan finns även:
Område med beräknad 2 meter + höjd över havet (mossgrön med prickar)
Här redovisas mark i kustzonen som är 0 till 2 meter över havet.
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Övergripande riktlinjer
Övergripande riktlinjer gäller inom planområdet med bäring på ställningstaganden i ÖP Bygg Gotland
2010-2025. Vid lokaliseringsprövning av ny bebyggelse, både bostäder och verksamheter, bör
jordbrukets- och turismnäringens intressen särskilt beaktas. Bygg Gotland pekar ut Östergarnslandet
som ett område där vindbruk inte kan anses lämpligt att uppföra.
Riktlinjer för komplettering eller ändrad markanvändning i områden med höga
naturvärden
Östergarnslandet har ett natur- och kulturlandskap som i många stycken är unik för landet. De kustnära
delarna präglas av öppna landskap med små körvägar och fårstigar, lättillgängligt för besökare till cykel
eller fots. På många ställen upplevs landskapet som orört utan andra kulturinslag än bete och genuin
jordbruksdrift. Det finns orörda stränder och spännande bergbranter samt vackra stenstränder att
uppskatta för friluftslivet.
Kusten på Gotland och särskilt Östergarnslandet, tillsammans med Sudret och Fårö är utpekade som
riksintresse och därmed ytterst skyddsvärda att bevara för kommande generationer. Dessa höga värden
för friluftslivet sammanfaller även på Östergarnslandet med mycket höga naturvärden och kulturella
värden.
Viktiga områden är bland annat det betade strandlandskapet i Anga-Kräklingbo, GammelgarnsÖstergarns platåberg med omgivande kulturlandskap, de övriga inlandsklintarna, kusten mellan Herrvik
och Sysne samt Sjaustrestranden.
Av särskilt intresse är de speciella naturtyper som finns i det mycket gamla jordbrukslandskapet med sina
naturbetesmarker. Här har vi den har fantastiska småbrutna mosaiken av markslag och naturtyper som
få andra landskap i Sverige kan mäta sig med. Där finns ofta en mosaik av alvarmarker med tunt
jorddjup, (grusalvar, vätar, hällmarker och buskalvar), myrar, små glesa skogsområden (tallsavann) och
träsk.
Ett antal naturtyper är särkilt viktiga att värna på Östergarnslandet för att långsiktigt bevara biologisk
mångfald. Den framtagna digitala Naturvärdeskartan visar dessa värden på ett enkelt vis.
Naturvärdeskartan bör användas som ett underlag vid bedömning av platsens lämplighet för
nytillkommen bebyggelse eller ändrad markanvändning på Östergarnslandet.
Nedanstående naturtyper är extra värdefulla. Bygglov och förhandsbesked bedöms därför restriktivt i
dessa områden. En exploatering kan dock ändå vara möjlig om den som söker förhandsbesked eller
bygglov bifogar underlag som visar att exploateringen inte kommer att skada värdena, exempelvis en
naturvärdesinventering av den aktuella platsen. Byggnadsnämnden tar beslut på säkra underlag. Saknas
underlag för att byggnadsnämnden ska kunna pröva ärendet korrekt kan ansökan därför bli avvisad eller
avslagen. Kontakta gärna Regionekologen för rådgivning i ditt ärende.
Ängen och betesmarker - En restriktivitet bör verka för att inga av de kvarvarande ängs- och betesmarkerna
bebyggs, detta gäller såväl ängen i hävd som ängs- och betesmarksrester.
Västlig taiga – Gammal skog, en restriktivitet bör verka för att större orörda sammanhängande områden
med naturtypen inte fragmenteras av spridd bebyggelse.
Strandängar - Placering av nya byggnader invid dessa marker riskerar att påverka fågellivet negativt och
bör därför undvikas.
Flygsandområden - En restriktivitet bör verka för att inga ytterligare orörda sammanhängande
flygsandsområden fragmenteras av spridd bebyggelse.
Våtmarker - Region Gotland har beslutat att arealen våtmarker på Gotland inte bör minska genom beslut
om ändrad markanvändning.
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Vattendrag - Nytillkommande bebyggelse får inte medföra en försämring av vattendragens kvalité.
Biotopskyddsområden, områden med naturvårdsavtal och nyckelbiotoper är utpekade skogliga värden som inte bör
bebyggas.
Alvarmark - Exploatering som riskerar att fragmentera större sammanhängande alvarområden skall
bedömas restriktivt. Alvar med blottlagt kalkberg, synliga spricksystem samt områden med
decimetertunna jordtäcken skall inte exploateras alls, liksom betade alvar.
Natura 2000-områden - Vid exploateringar eller andra åtgärder, som kan påverka naturtyper eller arter
inom ett Natura 2000-område, bör det kunna visas att dessa inte tar skada, detta gäller även för
planerade åtgärder som ligger i närheten av ett Natura 2000 område.
I kapitel 4 Planeringsunderlag beskrivs Östergarnslandets högst värderade naturvärden mer utförligt.
Hotade växt- och djurarter
Landets kommuner har ansvar för flera frågor som berör skyddade växt- och djurarter. Hotade och
fridlysta arter kan inte skyddas juridiskt genom en fördjupad översiktsplan. Regionen skall undvika att
peka ut tänkbar bebyggelse på känsliga platser och i biotopområden med många kända förekomster av
hotade arter. Det kan dock finnas enstaka individer av rödlistade arter även inom utpekade områden. De
utpekade ytorna innebär inte att hela de inringade områdena fullt ut skall tas i anspråk. Skyddet av de
hotade arterna sker i detaljplaneprocessen genom att områden inventeras mer detaljerat. Platser med
hotade individer av olika arter och skyddsvärda träd kan då mätas in och skyddas i detaljplanens
bestämmelser.
I detaljplaner och annan exploatering i naturmark måste hänsyn tas till vad som gäller för de arter som
anges fridlysta i artskyddsförordningen.
Den internationella handeln med sällsynta arter är ett av skälen till att samtliga orkidéarter är fridlysta
över hela landet. Orkidéerna betingar ett högt värde på den illegala marknaden utomlands och det har
förekommit att hela bestånd har grävts upp och därmed förstörts. Samtliga orkidéarter är fridlysta.
Riktlinjer för bebyggelse på jordbruksmark på Östergarnslandet
Åkermark på Gotland är av varierande karaktär och därmed bördighet vilket innebär att riktlinjen om att
undvika bebyggelse på god åkermark bör anpassas efter rådande förhållanden. På Östergarnslandet finns
i stort sett ingen god åkermark, däremot är all jordbruksmark ett kulturlandskap som är nödvändig för
öns jordbruksföretag samt de många mindre småbruk som överlever på en blandning av jordbruk och
landskapsvård, yrkesarbete och andra binäringar. All den jordbruksmark som finns på Östergarnslandet
är viktig för att gårdarna ska kunna bibehålla sitt näringsfång. En tillbakagång av jordbruksarealen leder
till minskad förmåga att hålla betesdjur, vilket leder till igenväxning av de värdefulla naturbetesmarkerna
och alvarmarkerna. Det hotar också öppenheten som utgör grunden för de höga landskapsbildsvärdena
på Östergarnslandet.
På Östergarnslandet är det även av vikt att bibehålla de spridningsarealer som finns som ett led i en mer
kretsloppsanpassad avloppshantering. Där ser man bland annat slutna tankar som en möjlighet att, på
sikt, få tillbaks huvuddelen av fosfor och kväve från avloppsvatten till åkermarken genom användandet
av lokala återföringslösningar, t. ex genom användandet av Fårömodellen, det vill säga en långtidslagring
av avloppsfraktioner som hygienisering inför spridande på åkermark.
Bebyggelse på jordbruksmark (inkl. restaurerbar mark) bör undvikas på Östergarnslandet. Ny bebyggelse
bör heller inte äventyra eller försvåra ett pågående bete.
Riktlinjer för vatten och avlopp (VA)
Inför framtagandet av samrådsförslaget togs ett förslag till lösning av vatten- och avloppsfrågan fram för
de föreslagna bebyggelseområdena, och redovisades i en separat vatten- och avloppsutredning (Bilaga 1).
Efter samrådet har förutsättningarna för VA-försörjningen inom delar av planområdet markant
förändrats. VA-utredningen inte är reviderad utan utgör ett planeringsunderlag för bedömningen av i
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första hand enskilda vatten- och avloppslösningar. Utgångspunkten att såväl vatten- som
avloppsförsörjningen i första hand skall lösas genom anslutning till det kommunala VA-nätet, i andra
hand genom gemensamhetsanläggningar och i tredje hand genom enskilda anläggningar, kvarstår.
Avsaltning av havsvatten kan vara en lösning i de fall dricksvattenförsörjningen inte kan lösas på annat
sätt.
Hållbar vatten- och avloppsförsörjning
All ny bebyggelse förutsätter att det finns långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning och att
natur- och kulturvärdena i området tål en ökad belastning.
Redovisning av vattenkapacitet, vattenkvalitet och avloppsförutsättningar krävs vid ansökan om
förhandsbesked eller bygglov.
Kommunalt VA

I Katthammarsvik finns ett kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. För att trygga en
framtida dricksvattenförsörjning för verksamhetsområdet har ett bräckvattenverk byggts i Herrvik som
togs i drift i juli 2016. En distributionsledning går mellan vattenverket i Herrvik och
verksamhetsområdet i Katthammarsvik.
Det finns ett kommunalt avloppsreningsverk i Katthammarsvik. Avloppsreningsverkets kapacitet har en
nuvarande kapacitet på 700 pe men ska under 2017 byggas ut till 1000 pe. Ett stort problem är idag att
ovidkommande vatten upptar en del av kapaciteten.
Det finns i nuläget inga planer på att utöka verksamhetsområdet. De fastigheter som vill ansluta till
gemensamt vatten och avlopp utanför det kommunala verksamhetsområdet hänvisas i första hand till
privata VA-aktörers ledningsnät.
Samfällt VA

Samfällda VA-lösningar bedöms positivt för utvecklingen av VA-situationen på Östergarnslandet och
innebär att den bebyggelseutveckling som planeras lättare kan förverkligas. I de delar av
Östergarnslandet där det finns dokumenterad vattenbrist kan samfällt vatten innebära goda
utvecklingsmöjligheter för framtida bebyggelse och verksamhet. I dagsläget finns två privata VA-aktörer
med samfällt ledningsnät som sträcker sig genom större delen av Östergarn socken samt delar av
Gammelgarn. Region Gotland distribuerar dricksvatten fram till anslutningspunkter för de två
ledningsnäten, medan VA-aktörerna driver egna avloppsreningsverk.
Dagvatten

Dagvatten utgörs av vatten från regn och smält snö som tillfälligt rinner av markytan. Hanteringen av
dagvatten har tidigare huvudsakligen handlat om att leda bort vattnet för att skydda bebyggelse.
Problemen med den hanteringen kan innebära överbelastning av ledningssystem, förorening av recipient
och sjunkande grundvattennivåer. En regional dagvattenstrategi förväntas att antas år 2016/17.
Följande riktlinjer gäller för Östergarnslandet och Katthammarsvik:
 För att förhindra översvämningar till följd av överbelastade ledningsnät bör ett riktmärke vara
att avrinning ej ökar efter exploateringen utan företrädesvis minskar.
 Vid exploatering bör klargöras hur dagvattenhanteringen ska lösas. Lokalt omhändertagande av
dagvatten ska eftersträvas.
Möjlig VA-försörjning för respektive bebyggelseområde

Vad som är tillämpbart för en specifikt föreslagen plats får utvärderas i samband med handläggning och
lokaliseringsprövning utifrån gällande lagstiftning.
De föreslagna VA-lösningarna för respektive bebyggelseområde utgör inte ett slutgiltigt förslag på
lösningar för de enskilda bebyggelseområdena utan ska ses som principlösningar utifrån den strategi som
redovisats i VA-utredningen, där det övergripande målet är att förhindra spridning av föroreningar till
yt- och grundvatten mot bakgrund av Gotlands generellt dåliga naturliga förutsättningar till lokala VAlösningar.
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Eftersom forskning visat att BDT-vattnet (bad-, disk- och tvättvatten) utgör ett ur smittskyddssynpunkt
relativt harmlöst vatten i jämförelse med ett blandvatten är en viktig del i vattenskyddet att separera WCoch BDT-vatten. Det är dock viktigt att poängtera att förutsättningarna för att lösa VA-frågan på ett
hållbart sätt varierar kraftigt från område till område beroende på skillnader i markförutsättningar och
recipientförhållanden t ex avseende lokala vattenuttag. Detta medför att det är nödvändigt att
detaljstudera de enskilda områdena noggrant i valet av VA-lösningar inför planerade exploateringar.
Kunskapslaget har gått märkbart framåt under senare år när det gäller utvecklingen av enskilda VAlösningar vilket aktualiserat frågan att uppdatera de riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar som
antogs av miljö och hälsoskyddsnämnden 2008. Regionen bör stimulera åtgärder som kan möjliggöra
framtida bebyggelse och utveckling. I områden där vattenbrist är en begränsande faktor för exploatering
kan åtgärder som möjliggör längre uppehållstider för ytvatten leda till ökad grundvattenbildning.
Restaurering av äldre utdikade alternativt konstgjorda våtmarker kan leda till ökade grundvattentillgångar
i områden som idag har en utpräglad vattenbrist.

Karta 1 Vatten och avlopp

7

Karta 2 Grundvatten

Karta 3 Sårbarhetskarta

Sårbarhetsklass 1(röd) innebär berggrund i dagen eller överlagrad av ett tunt jordtäcke med en tjocklek som understiger än
en meter.
Sårbarhetsklass 2 (orange) innebär berggrund överlagrad av ett jordtäcke tjockare än en meter med stor genomsläpplighet,
exempelvis sand och/eller grus.
Sårbarhetsklass 3 (blå) innebär berggrund överlagrad av ett jordtäcke tjockare än en meter med liten genomsläpplighet,
exempelvis morän, moränlera eller lera.
Sårbarhetsklass 4 (gul) innebär berggrund överlagrad av ett jordtäcke tjockare än en meter med liten genomsläpplighet
exempelvis morän, moränlera eller lera som i sin tur överlagras av jordtäcke med stor genomsläpplighet, exempelvis sand
och/eller grus.
Sårbarhetsklass 5 (grön) innebär berggrund överlagrad av ett jordtäcke tjockare än en meter med liten genomsläpplighet,
exempelvis morän, moränlera eller lera, som i sin tur överlagras av bleke och/eller organiska jordarter som torv och gyttja.
Riktlinjer för plushöjder vid nylokalisering av bebyggelse
 Lägsta plushöjd för befintlig marknivå vid ny etablering av bostäder utmed kusten ska vara
+2.0 meter (RH2000), i avvaktan på statliga direktiv.
 Lokalt kan högre plushöjder krävas beroende på dämningshöjder m.m. i det aktuella området.
 Lägre plushöjder kan godkännas för mindre ”känsliga” byggnader och anläggningar såsom
camping, sjöbodar och ekonomibyggnader.
 I riskområden ska höjdinmätning av befintliga nivåer på tomtplatsen utgöra underlag i
bygglovansökan.
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Riktlinjer för bebyggelse och bygglov
En bygglovprövning handlar om att göra en bedömning utifrån många olika prövningsgrunder. Det kan
gälla byggnadens lokalisering, placering och utformning utifrån platsens förutsättningar, och hur den
förhåller sig till landskapets karaktär, natur och kulturhistoriska värden, rådande bebyggelsemönster och
arkitektoniska värden.
Bebyggelseriktlinjer avser att vägleda var ny bebyggelse kan placeras och bygglovsriktlinjer behandlar hur
bebyggelsen bör utformas. Gränsen mellan dessa riktlinjer kan vara flytande, då exempelvis en utredning
om utformning kan vara nödvändig för att kunna avgöra om det går att bygga på en viss plats. Syftet
med riktlinjerna är att bistå fastighetsägare, byggherrar och myndigheter med hjälpmedel för att verka
för en fortsatt stark och särpräglad landskapsbild på Östergarnslandet. En strävan efter att bevara
upplevelsen och värdet av Östergarnslandets landskapsbild har, tillsammans med behovet att möjliggöra
för mer bebyggelse, varit utgångspunkten för utformningen av riktlinjerna.
ILLUSTRATION: 0 – diagram hur och var
För att bevara och stärka landskapsbilden vid uppförande av ny bebyggelse krävs både ett
helhetsperspektiv över befintlig bebyggelse likväl som noggrann utformning av nya byggnader. Ny
bebyggelse skall vara platsspecifik och medvetet utformad så att kultur- och naturvärden bibehålls eller
stärks, då de utgör grunden till Östergarnslandets identitet, värde och attraktivitet. Inspiration för utformningen
kan med fördel hämtas i landskapets karaktär, den omgivande naturen och befintlig bebyggelse.
I ansökan om förhandsbesked för nyetablering, bygglov och vid planansökan skall
lokaliseringsprövningen göras i enlighet med bebyggelseriktlinjerna. Planbestämmelser eller eventuella
villkor vid förhandsbesked skall utformas med stöd i bygglovriktlinjerna.
Riktlinjerna skall även tillämpas i de utpekade bebyggelse-, kompletterings- och kärnområdena samt
övrig mark. För varje bebyggelseområde finns en särskild beskrivning och om något särskilt bör beaktas
i respektive område så lyfts det fram i beskrivningen.
Landskapsbildens betydelse
Landskapsbild är ett begrepp som beskriver den sammantagna upplevelsen och karaktären av ett
landskap. Landskapet kan karaktäriseras av bebyggelse, olika naturtyper och landskapsrum. Hur vi
använder och rör oss präglar också hur ett landskap upplevs. Förtydligande av Landskapsbild se sid xx.
ILLUSTRATION: 1 – landskapsdiagram
Eftersom landskapsbilden speglar landskapets skiftande kulturhistoriska lager fram till idag, är
förändringar av landskapsbilden inte nödvändigtvis något negativt som bör förhindras. Tvärtom är
förändring en självklar och naturlig process. Utgångspunkten bör istället vara att i bästa mening både
bevara och utveckla de centrala värdena i landskapsbilden. Den förändring som innebär skada är den
förändring som raderar viktiga värden i landskapsbilden, och detta bör undvikas.
Landskapsbilden på Östergarnslandet

Östergarnslandets landskapsbild präglas av ett varierat landskap. Natur- och kulturlandskapet,
gårdsmiljöer och små samhällen har stor betydelse som livsmiljö och plats för rekreation och turism,
liksom för förståelsen av områdets historia. Östergarnslandets landskapsbild består av åkermark,
betesmark, alvarmark och olika typer av skog. Klippformationer som Grogarnsberget, sand- och
stenstränder samt fiskelägen är andra typiska återkommande inslag. Dessa omfattas av det som på
plankartan anges som Kärnområden för upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning, det vill säga
större sammanhängande marker med särskilt stort natur- och kulturvärde där också upplevelsen av
Östergarnslandet är särskilt påtaglig. Stora delar av detta kärnområde omfattas av riksintressen enligt 3:e
och 4:e kapitlet i miljöbalken, som skyddar flera av dessa miljöer.
ILLUSTRATION: 1b - landskapsmosaik
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Bebyggelsen består av mindre grupper i landskapet, kring sockenkyrkorna, i Herrvik samt i
Katthammarsvik. Således finns det mycket orörd mark och öppna vyer mellan bebyggelsen som
kontrasterar mot mer slutna landskapsrum som skog. De öppna landskapsrummen är centrala för
upplevelsen och värdet av landskapsbilden. Genom att medvetet förhålla sig till denna variation i
landskapet styrs placering och utformning så att upplevelsen och värdet kan bibehållas.
ILLUSTRATION: 2 - kollage
Bebyggelseriktlinjer – riktlinjer för placering av bebyggelse i landskapet
Bebyggelseriktlinjerna behandlar var ny bebyggelse bör placeras. De bör tillämpas
lokaliseringsprövning för bygglov, förhandsbesked och planläggning.

vid

Storlek och placering av nya fastigheter bör väljas så att ny bebyggelse integreras väl i
landskapet. Landskapsbildens värden bör bevaras och placering samt storlek på tomtplatsen på en
fastighet skall anpassas efter landskapets och platsens karaktär.
Vid bygglovprövning av enstaka ny bebyggelse på Östergarnslandet bör, där den fördjupade
översiktsplanen inte anger annat, bibehållandet av orörda sammanhållna markområden eftersträvas.
Ny bebyggelse bör placeras så att upplevelsevärden och viktiga utblickar som hänger samman med
landskapets läsbarhet från huvudvägarna inte försämras.
Olika landskapselement som hör till kulturmiljön har även ett strikt skydd som värdefulla biotoper. Det
gäller alléer, våtmarker, odlingsrösen, stentunar och åkerholmar. Ansökan om dispens görs hos
länsstyrelsen vid eventuella förändringar
SKOGSLANDSKAP

Hus i skog, små glest placerade tomter eller större tomter med djupt placerade hus, skogen mellan husen
I skogslandskapet bör placering av ny bebyggelse utgå från den befintliga vegetationen och en strävan
mot att bevara skogens karaktär.
Upplevelsen som eftersträvas är hus på naturtomter i skoglig miljö. Därför kan mycket små och glest
placerade fastigheter vara lämpliga då de tillåter att skogen bevaras mellan fastigheterna. Alternativt kan
skogens karaktär också säkras genom planläggning, då man kan undanta fastigheterna från
bygglovsbefriade åtgärder. Planbestämmelser kan också styra så att bebyggelsen placeras djupt in på
fastigheten och att skogen skyddas på övriga delar av fastigheten. Dessa områden bör då lämpligen
undantas från bygglovsbefriade åtgärder.
ILLUSTRATION: 3 – tomtplats i skog
I DET HALVÖPPNA KULTUR- OCH NATURLANDSKAPET

Landskapet som lokaliseringsfaktor, höjdanpassning, volymuppdelning, volymstudie krävs, krav på
utformning
Här kan bebyggelse förstärka de särpräglade drag som utmärker landskapet. Punkter eller platser i
landskapet där placeringen av byggnader är som gynnsammast bör identifieras. Exempelvis på toppen av
ett krön eller en kulle, i kanten av ett bryn, nedanför en klint eller i sluttningen av en höjdrygg.
Bebyggelse bör inte placeras i landskapet av tillsynes en tillfällighet utan i en tydlig relation till
omgivningen. Landskapet bör fungera som en naturlig lokaliseringsfaktor för ny bebyggelse. Vid
förhandsbesked skall villkor ställas på utformning.
Vid placering i landskapet bör en enkel volym- eller landskapsstudie redovisas som visar på vilket sätt
placeringen fångar upp eller förstärker särskilda landskapselement.
ILLUSTRATION: 5 - Hus på höjd
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Antalet nylokaliseringar utgår helt utifrån landskapets förutsättningar att bära dessa. Exempelvis behöver
byggnader i brynövergångar förhålla sig till både skogslandskapet och det mer öppna landskapet. Platsen
skapar motiv för en möjlig placering. Ytan på tillkommande fastighet behöver också anpassas i storlek
utifrån dess placering.
ILLUSTRATION: 5a. – hus längs höjd.
DET ÖPPNA KULTUR- OCH JORDBRUKSLANDSKAPET

Varierade volymer, samlad bebyggelse, bör planläggas, stor professionalism, krav på utformning, samråd
med stadsarkitekt och regionantikvarie
Nyetablering i kärnområden, som de öppna kultur- och jordbrukslandskapen, bör göras med stor
restriktion, varsamhet och respekt för dess värden. Den här landskapstypen karaktäriseras av enstaka
eller mindre ansamlingar bebyggelse, ofta i form av gårdar med varierade volymer. Mellan dessa gårdar
finns ofta större öppna områden med beten och åkermark. Glesa träddungar och spridda bestånd av
träd och buskar kan ge motiv och fungera som stöd för inplacering av helt ny bebyggelse med mål att
bevara öppenheten.
Vid etablering av ny bebyggelse i dessa landskap bör bebyggelse hållas väl samlad och placeras på
liknande sätt i landskapet. Nya grupperingar bör inte utgöras av fler än ett fåtal fastigheter med en
huvudbyggnad med tillhörande uthus på varje fastighet, utformade som olika stora volymer. Detta gäller
även vid komplettering av ny bebyggelse vid enstaka hus.
Nya grupperingar av fastigheter bör föregås av planläggning i denna landskapstyp. I undantagsfall kan
nyetablering tillåtas vid bygglovansökan, förutsatt att ansökan genomförs med hög arkitektonisk
precision. Intentionerna gällande utformning bör då redovisas redan i ansökan om förhandsbesked. Då
positivt förhandsbesked ges bör villkor ställas på utformningen och hanteringen av den närliggande
omgivningen. Dessa ansökningar om förhandsbesked bör alltid handläggas i samråd med stadsarkitekt
och regionantikvarie.
ILLUSTRATION: 4 – Ny bebyggelse i öppna kulturlandskapet
VÄGAR

Nya parallella vägar eller helt raka vägar som inte tar stöd i terrängen bör undvikas.
Nya vägdragningar fram till ny bebyggelse bör följa landskapets förutsättningar. Dessa kan annars bli
störande, trots diskret inplacerad ny bebyggelse.
För det rörliga friluftslivet och för gång- och cykeltrafik kan kompletterande gång- eller cykelbanor
tillåtas utmed befintliga vägar samt i form av stråk eller stigar som löper genom naturområden. Detta
med syfte att knyta ihop platser som är intressanta för friluftsliv så som badplaster och turistmål.
Ny bebyggelse bör inte lokaliseras i anslutning till vägar om det innebär krav på särskilda anordningar
för skydd mot buller.
Stor varsamhet krävs vid förändringar av vägstrukturen. Detta behöver göras i dialog med Trafikverket.
Ny vägdragning i naturen kräver samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § miljöbalken.
RIKTLINJER VID AVSTYCKNING I ANGRÄNSNING TILL MARKAVVATTNINGSFÖRETAG

Vid avstyckning till tomtmark i anslutning till befintligt markavvattningsföretag bör tillräcklig hänsyn tas
så att eventuella åtgärder inom markavvattningsföretaget inte försvåras. Det kan exempelvis gälla
framkomlighet för maskiner och möjligheten att längs dikena tillfälligt placera jordmassor efter
dikesrensning.
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Bygglovriktlinjer – hur bebyggelse bör utformas
Bygglovriktlinjerna skall verka som underlag för fastighetsägare, byggherrar och myndigheter vid
bygglovansökan. Riktlinjerna skall också utgöra ett stöd och grund för villkor i förhandsbesked samt för
utformandet av planbestämmelser. De är uppdelade i generella riktlinjer samt platsspecifika riktlinjer. De
generella riktlinjerna gäller övergripande för hela Östergarnslandet.
GENERELLA RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV NYA BYGGNADER

Småskalig bebyggelse bör eftersträvas och olika funktioner kan med fördel placeras i olika volymer.
Genom en funktionsuppdelad bebyggelse bryter man ner skalan och anspelar samtidigt på den
traditionella gårdsstrukturen som ofta hade flera byggnader i varierande storlekar. Volymerna kan både
vara ihopkopplade eller utformas mer fristående.
ILLUSTRATION: 6b – volymer
Byggnaderna bör utformas så att de är platsspecifika och passar in med omgivande landskap och
bebyggelse.
Val av material bör med fördel utgå från vad som finns i den omgivande naturen eller på den befintliga
bebyggelsen på plats. Materialen bör vara autentiska, imiterande material är olämpliga.
En balans i proportioner bör eftersträvas där inspiration för höjd och riktningar bör hämtas från
omgivningen. Alltför dominerande byggnader bör undvikas, likaså stora och överdrivet höga byggnader
som kontrasterar och bryter landskapsbilden.
Det rörliga friluftslivet ska alltid beaktas även vid utformningen av bebyggelse. Exempelvis bör stora
glaspartier på bostadshus placeras så att de inte generar förbipasserande.
ILLUSTRATION: 8 – Ny bebyggelse och rörligt friluftsliv
Även färgskalan kan inspireras av det omkringliggande landskapets kulörer och/eller omgivande
bebyggelse. Olika kulörer och nyanser av en platsspecifik färgskala eller en omvänd färgsättning på
exempelvis fasad och fönstersnickerier ses som goda variationsmöjligheter.
Starka kontrasterande färger och kraftiga färgavvikelser från omgivande bebyggelse eller landskap är
olämpligt då det precis som extremt höga byggnader bryter landskapets helhetsverkan.
ILLUSTRATION: 7 – omvända färger
PLATSSPECIFIKA RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV NYA BYGGNADER

Skogslandskap
Landskapet karaktäriseras av slutna dungar, öppna gläntor och omväxlande skuggiga och mer ljusa
platser.
Skogen mellan bebyggelsen bör bevaras och kopplas ihop med stigar eller en mindre skogsväg. Ny
bebyggelse i skogslandskap kan ha en varierad utformning, allt från en enkel fritidsstuga med
traditionellt sadeltak och träpanel till en mer nutida arkitektur. Färgskalan kan vara bred, men skall utgå
från skogslandskapets egna kulörer. Autentiska material som trä och sten bör väljas.
ILLUSTRATION: 9 – hus i skog
Det halvöppna kultur- och naturlandskapet
Gestaltning av byggnadsvolymer görs utifrån landskapets skala. En uppdelning av volymer samt
höjdanpassning av byggnader mot den omgivande miljön är goda tillvägagångssätt. Är landskapet
halvöppet och präglat av låg vegetation, bör en låg byggnad förespråkas och färgsättning vara respektfull
mot de kulörer som finns i landskapet.
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Avses bebyggelsen placeras i gränsövergång mellan olika landskapstyper så är detta en utgångspunkt för
gestaltningen. Även här är det lämpligt med en volymstudie eller perspektiv för att redovisa hur
bebyggelse integreras i landskapet. Vid handläggning av ansökan bör samråd göras med stadsarkitekt
eller bygglovarkitekt.
Det öppna kultur- och jordbrukslandskapet
De riktlinjer för placeringen i landskapet, som beskrivs under det öppna kultur- och jordbrukslandskapet
under Bebyggelseriktlinjer - riktlinjer för placering av bebyggelse i landskapet, är styrande.
Vid nyetablering eller kompletteringar till enstaka byggnader bör mindre grupper av bebyggelse av
varierande volymer eftersträvas. Detta ställer höga krav på utformningen. Byggnaderna får gärna
utformas i en samtida arkitektur med hög precision men bör tydligt relatera till omgivande bebyggelse
och landskap vad gäller volym, färg- och materialval.
Hänsyn bör tas till utblickar och riktningar i landskapet. I ansökan bör utformning av detaljer samt hur
den föreslagna byggnaden integreras i landskapet som volym redovisas. Detta kan lämpligen göras
genom en enkel volym- eller landskapsstudie alternativt en enkel visualisering. Färgskalan bör väljas efter
omgivningen och konstraststarka färgsättningar anses som direkt olämpliga.
I anslutning till befintlig bebyggelse
Ny bebyggelse bör på ett respektfullt sätt anpassas till den traditionella/lokala bebyggelsestrukturen vad
gäller proportioner, skala och volym samt placering och gruppering.
Material- och färgsättning bör väljas så att det samspelar med bebyggelsen. Då det bedöms lämpligt bör
en volymstudie och perspektiv som visar hur den föreslagna byggnaden anpassas enligt kraven ovan,
bifogas ansökan. Ny bebyggelse bör inte omfatta imiterande material (exempelvis bör tegelpräglad
takplåt undvikas) utan autentiska material skall användas.
ILLUSTRATION: 10 – nytt i befintligt
Ett nytt tillägg i en känslig kulturmiljö kräver hög professionalitet och bör utformas av en arkitekt som
har god kännedom av att arbeta med kulturmiljöer. Volymstudier och kompletterande visualiseringar ses som
värdefullt vid ansökan om förhandsbesked och bygglov.
På www.gotland.se/KMPGotland finns en ett kulturmiljöprogram med tillhörande ”kulturvärdeskarta”
och riktlinjer som gäller för placering och byggande i områden som omfattas av kulturmiljöprogram.
Enstaka byggnader i landskapet
Vid nybyggnation vid enstaka byggnader skall utformningen utgå från en syntes av riktlinjerna som gäller
för den specifika landskapstypen och de riktlinjer som gäller för placering vid befintlig bebyggelse. Är
byggnaden utpekad som särskilt värdefull ur ett kulturhistoriskt perspektiv skall en större vikt läggas på
anpassning efter denna, se föregående stycke.
ATTEFALLSHUS

I och med riksdagens beslut kan man bygglovsfritt bygga bland annat ett komplementbostadshus om 25
kvadratmeter, ett s.k. Attefallshus. Det krävs dock anmälan samt startbesked från byggnadsnämnden
innan byggstart. Bygglovsbefrielsen gäller inte för hela Gotland. Mer information kring bygglovsbefrielse
och undantagsområden finns på Region Gotlands hemsida (www.gotland.se)
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Bebyggelseområde 1-16
Den huvudsakliga bebyggelseutvecklingen inom planområdet föreslås under planperioden att ske inom
de områden som är särskilt utpekade för tillkommande bebyggelse. Med - Bebyggelseområde – avses i
planen de områden som bedöms ha kvaliteter för utveckling av boende där eventuella motstående
intressen bedöms tåla en exploatering i en mer omfattande skala än i form av enstaka
kompletteringsbebyggelse. Den generella bedömningen är att planeringen av bebyggelseutvecklingen
inom dessa områden ska ske genom detaljplaneläggning. Varje delområdes specifika karaktär och
kvaliteter ligger till grund för utformningen av kommande detaljplaner samt riktlinjerna för bebyggelse
och bygglov (se s.XX-XX).
En VA-utredning har tagits fram för Östergarnslandet som i korta drag redovisas under respektive
områdesbeskrivning. Ytterligare beskrivning av hanteringen av vatten och avlopp finns under rubriken
Riktlinjer för vatten och avlopp. Det finns många faktorer att ta hänsyn till vid val av VA-lösning och
många av dessa kommer att klargöras först vid detaljplanering som hanterar exempelvis exploateringens
storlek, typ av boende, tomtstorlek, uttagskapacitet för grundvatten och lokalisering av VA-anläggningar.
Den VA-utredning som genomförts finns som bilaga till planförslaget (Bilaga 1)
Områdena är schematiskt utlagda på plankartan. Exakta gränser för möjlig exploatering
klarläggs i detaljplaneskedet efter platsens förutsättningar.
Nedan följer en kort beskrivning av utpekade bebyggelseområden.
1. KRÄKLINGBO GURPE
Området är beläget söder om väg 631 i Kräklingbos västra del och karaktäriseras idag av en samling
bebyggelse kring äldre gårdsstruktur. Redan på karta från 1700-talet över Östergarnslandet finns Gurpe
gård utpekad vilket indikerar på att plasten har varit bebyggd och hävdad långt tidigare än så.
Bebyggelsen har varit lokaliserad till vägen och i anslutning till produktionsmarken som fortfarande idag
överensstämmer väl med hur den brukades under 1700-talet. Dagens bebyggelse består av mindre stenoch trähus, både permanent- och fritidshus.
Det föreslagna området är placerat i fin uppvuxen skog i nord-sydlig riktning i förhållande till vägen,
vilket stämmer väl överens med hur markanvändningen i övrigt ser ut i området. En komplettering av
nya bostäder intill befintlig bebyggelse kan stötta Kräklingbo skolas upptagningsområde. Området
trafikeras av kollektivtrafik och skolskjuts.
Vatten och avlopp
Jordartskartan indikerar sandavlagring närmast vägen vilket antyder förutsättningar för avlopp.
Vattenredovisningskrav gällande både kvalitet och kapacitet kommer att ställas när planuppdrag ges.
Gemensamhetslösningar förespråkas vid planläggning.
Förslag till riktlinjer för ny bebyggelse
En utveckling av bebyggelse i området bör föregås av detaljplaneläggning. Området bör planeras på ett
sådant sätt att den skogliga karaktären bibehålls samt förhålla sig gestaltningsmässigt till den befintliga
bebyggelsen. Friliggande villor med trä eller stenfasad utefter befintlig vägstruktur. Vid
detaljplaneläggning kan krav på naturvärdesinventering komma att krävas.
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2. KRÄKLINGBO PRÄSTGÅRDEN
Området ligger i direkt anslutning till befintligt bostadsområde vid Kräklingbo kyrka. I närheten ligger
Kräklingbo skola (F-6) samt förskola. Genom att föreslå bebyggelse i denna del förstärks känslan av
entré till de centrala delarna av socknen Kräklingbo. Här ligger den gamla sockenkärnan med kyrka,
skola och förskola samt ett antal verksamheter. Området trafikeras av kollektivtrafik. Bebyggelseområdet
förtätar och stöttar den samlade bebyggelsen i Kräklingbo. Ett 60-tal bostäder kan rymmas inom
området.
Vatten och avlopp
Gemensamma VA-lösningar förordas vid exploatering. Vattenredovisningskrav gällande både kvalitet
och kapacitet kommer att ställas när planuppdrag ges. Idag finns en avloppsanläggning som försörjer
bostadsrättsföreningen vilket eventuellt skulle vara möjligt att skala upp. I annat fall förordas individuell
VA-försörjning med dricksvattenuttag från bergborrade brunnar och avloppshantering med uppsamling
av klosettvatten (toalett med spolvolym mindre än 1 liter) i sluten tank och lokal BDT-rening.
Förslag till riktlinjer för ny bebyggelse
Exploatering bör ske genom detaljplaneläggning. Vid exploatering bör gröna ytor för lek avsättas.
Angöring bör planeras både från skolan och från Alavägen. Exploatering kan genomföras genom två
separata detaljplaner då exploateringsgrad och karaktär kan skilja sig åt, men krav ställs på att de två
delarna förhåller sig till varandra och att en förbindelselänk mellan områdena genomförs i form av gångoch cykelväg, dock ej för biltrafik.
En etablering på marken närmast Alavägen skulle kunna ge ett ytterligare tillskott av bostäder genom
detaljplaneläggning. Inom denna del av området är förståelsen för landskapsrummet viktigt samt att
bevara siktlinjer mot kyrkan och att lämna den äldre ängsmarken på höjden obebyggd för att inte genera
riksintresset. Bebyggelsen bör planeras i ett slag med stöd av ett gestaltningsprogram med inriktning mot
variation av bebyggelse med en rural byliknande radhuskaraktär, max 1-1½ plan.
I den inre större delen av området uppskattas omkring 50 bostäder vara möjligt. Även här bör ett
gestaltningsprogram vara vägledande i detaljplaneprocessen liksom de bebyggelseriktlinjer och
bygglovriktlinjer som FÖP:en ger uttryck för. Villor och/eller radhus i 1-1 ½ plan. Karaktären av
bebyggelse i natur bör bibehållas. Anpassning kan krävas gällande utformning och vyer för att inte
genera riksintresset Kräklingbo kyrka. Utblick över kyrkan bidrar till en vacker bostadsmiljö.
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3. GAMMELGARN GANNARVE-ÄNGE
Området är placerat längs med väg 558 som förbinder Gammelgarn kyrka med länsväg 631 mot
Kräklingbo-Katthammarsvik. Inom området finns det framförallt permanenta bostäder, både mindre
jordbruk med djurhållning och villor, samt ett antal fritidshus. Under senare år har både nya fritidshus
och permanenthus uppförts. All mark på östra sidan om vägen är idag stängslad vacker skogsbetesmark
med inslag av vätar längre in från vägen. På västra sidan ansluter området till åker- och betesmark och
till Torsburgen. Inom området finns förutom jordbruksverksamhet även försäljning av cyklar och
gräsklippare. Området trafikeras idag av kollektivtrafik och skolskjuts till Kräklingbo skola.
Vatten och avlopp
Individuell VA-försörjning med dricksvattenuttag från bergborrade brunnar och avloppshantering med
uppsamling av klosettvatten (toalett med spolvolym mindre än 1 liter) i sluten tank och lokal BDTrening förordas. Tunna jordtäcken för infiltration, dock indikerar jordartskartan på bättre förutsättningar
väster om vägen. Provgropar i området indikerar grusig sand. Vattenredovisningskrav gällande både
kvalitet och kapacitet kommer att ställas när planuppdrag ges. Avlopp bör lösas gemensamt.
Förslag till riktlinjer för ny bebyggelse
En utbyggnad av ytterligare hus genom detaljplaneläggning är möjligt på framförallt östra sidan av vägen
i höjd med befintliga tomter. Detta innebär att större delen av marken fortsatt kan fungera som
betesmark. På västra sidan om vägen kan med försiktighet ytterligare ett mindre antal tomter kunna
tillskapas med utblickar över den öppna marken. Här bör dock hänsynsavstånd till pågående
djurhållning beaktas. Det är viktigt att inte dränera vätarna i området. I beteshagen växer rikligt med
orkidéer.
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4. DAVIDE NORRA
Området ligger i anslutning till befintliga sommarstugor i en attraktiv del av Gammelgarn med närhet till
badstränder och naturreservatet Östergarnsberget. Området består av mestadels skogsmark och ligger i
anslutning till betesmark.
Vatten och avlopp
Planläggning enbart möjligt om vatten och avlopp går att lösa via gemensamhetsanläggning.
Bebyggelseområdet ingår i det område där fastigheter har möjlighet att ansluta sig till privat VA-aktör
och samfällt VA-ledningsnät vilket innebär goda möjligheter att ansluta denna del till ett bärkraftigt
vatten- och avloppssystem framöver.
Förslag till riktlinjer
Exploatering ska föregås av detaljplaneläggning. Vid lokalisering av ny bebyggelse bör byggnader
placeras i anslutning till vägen och i skogen. Öppna ytor och utblickar bör sparas. Vid exploatering ska
ny bebyggelse ta stöd i befintlig bebyggelsestruktur och anpassas till landskapet. 1½ plan, hus i skog och
naturtomter förespråkas. I närheten av området finns en mast till vilket hänsyn måste tas vid
exploatering.
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5. GAMMELGARN KYRKJUVES - ROMMUNDS
Området delas av väg 558 mot Gammelgarn kyrka. På norra sidan av vägen består området av nyligen
avverkad skog, beläget nedanför klint. På södra sidan av vägen har området annan karaktär; både
halvöppen mark och skogsmark i anslutning till öppen betesmark och jordbruksmark på Hajmyr. Med
rätt lokalisering kan ny bebyggelse få fina utblickar både mot Gammelgarns kyrka och mot
jordbrukslandskapet, även fina skogstomter kan åstadkommas. Området trafikeras idag av kollektivtrafik
och skolskjuts till Kräklingbo skola. Serviceorten Katthammarsvik ligger 5 km bort, liksom de populära
badstränderna Grynge och Sjauster.
Vatten och avlopp
Individuell VA-försörjning med dricksvattenuttag från bergborrade brunnar och avloppshantering med
uppsamling av klosettvatten (toalett med spolvolym mindre än 1 liter) i sluten tank och lokal BDTrening förordas. Jordartskarta indikerar sandavlagring. När planuppdrag ges ställs krav på 3-veckors
provpumpning under juni-oktober. Gemensamma VA lösningar förordas.
Förslag till riktlinjer för ny bebyggelse
På norra sidan av vägen kan villatomter tillskapas i anslutning till befintlig skogsridå utan större krav på
utformning. På södra sidan förespråkas stenhus i de mer öppna partierna medan trähus är mer lämpliga i
skogen. Exploatering bör föregås av detaljplaneläggning.
Arkeologisk utredning kan komma att krävas vid exploatering. Riktlinjerna för avstånd till djurhållning
ska beaktas vid exploatering.

18

6. GAMMELGARN TJOCKHAGEN
Området är lokaliserat i fyrvägskorsningen (väg 556 och 559) som delar vägar mot Sjauster/Ljugarn,
Sandviken och Gammelgarn/Katthammarsvik. Idag betas området under delar av året och det finns ett
antal magasin och maskinhallar på platsen. Området har sköna utblickar över jordbrukslandskapet och
på grund av en längre tids bete och mager jord har karaktäristiska tallar bildats vilka bör sparas i hög
utsträckning vid ev. exploatering. Intill området ligger den gamla affären, en fin träbyggnad som under
sommartid huserar ett litet galleri. Sommartid trafikeras området med kollektivtrafik. Närhet till
stränderna Sjauster, Grynge och Sandviken. Ca 5 km till serviceorten Katthammarsvik. Riktlinjerna för
avstånd till djurhållning ska beaktas vid exploatering.
Vatten och avlopp
A3-område med krav på gemensam avloppslösning (ex gemensam infiltration) vid nybyggnation
alternativt samlokalisering med befintliga infiltrationer. Jordartskarta indikerar sandavlagring.
Vattenredovisningskrav gällande både kvalitet och kapacitet och eventuellt med 3veckorsprovpumpning juni-oktober kommer att ställas om planuppdrag ges.
Förslag till riktlinjer för ny bebyggelse
De lågvuxna tallarna bör fortsatt vara dominerande inom området, bebyggelsen bör bestå av enplanshus
med gavel mot vägen så att släpp med utblickar mot landskapet blir kvar. Marken sluttar mot sydöst och
vilket gör att de befintliga maskinhallarna inte känns dominerande. Ändrad användning av någon av dem
med verksamhet för publikt ändamål är en möjlig utveckling. Exploatering bör föregås av
detaljplaneläggning. Riktlinjerna för avstånd till djurhållning ska beaktas vid exploatering.
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7. ANGA BAJU
Området är lokaliserat till skogsområde i närheten av populära Baju fiskeläge där det under en längre tid
har etablerats ett 30-tal fritidshus. Delar av området pekades också ut i FÖP Östergarnslandet från 1995
som ett område för i huvudsak komplettering av fritidshus. De markområden som idag ligger under + 2
m över havet föreslås inte längre lämpliga för ny bebyggelse.
Vatten och avlopp
Vid planläggning krävs en fackmannamässig vattenutredning med provpumpning under perioden junioktober. Delar av området har tunt jordtäcke.
Krav på individuell VA-försörjning med dricksvattenuttag från bergborrade brunnar och
avloppshantering med uppsamling av klosettvatten (toalett med spolvolym mindre än 1 liter) i sluten
tank och lokal BDT-rening förordas. Risk för salt grundvatten kan finnas inom området.
Förslag till riktlinjer för ny bebyggelse
Komplettering av befintlig bebyggelse genom i första hand detaljplaneläggning. Möjligheterna att
samordna vattenförsörjning genom brunnsgalleri samt gemensamhetsanläggning för avlopp bör
undersökas vid planläggning.
Inom det föreslagna området finns ett komplext fornlämningssystem. Arkeologisk undersökning krävs
liksom hänsyn till förekommande naturvärden vid exploatering.
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8. ÖSTERGARN FALHAMMARS
Området är lokaliserat till det attraktiva Sandvikenområdet på Östergarn. Inom Sandvikenområdet råder
idag ett högt bebyggelsetryck men markförutsättningarna med framförallt stora delar mycket låga
områden under + 2 meter över havet ger inte stora möjligheter att komplettera med ny bebyggelse.
Detta föreslagna område ger goda möjligheter att binda ihop befintlig bebyggelse ner mot havet och
erbjuda nya tomter i denna attraktiva del av Östergarnslandet. Cykel-och gångavstånd till en av
Östergarnslandet mest besökta badplatser med campingplats och pågående utveckling av befintlig
stugbyanläggning. Serviceorten Katthammarsvik ligger inom 5 km. Området trafikeras idag sommartid
av kollektivtrafiken, men året runt av skolskjuts till Kräklingbo skola.
Det pågår en storskalig utveckling av ett privat vatten- och avloppsnät vilket även skulle omfatta detta
område.
Vatten och avlopp
A3-område med krav på gemensam avloppslösning (ex gemensam infiltration) vid nybyggnation
alternativt samlokalisering med befintliga infiltrationer. Vattenredovisningskrav gällande både kvalitet
och kapacitet och eventuellt med 3-veckorsprovpumpning juni-oktober kommer att ställas när
planuppdrag ges.
Bebyggelseområdet ingår i det område där fastigheter har möjlighet att ansluta sig till privat VA-aktör
och samfällt VA-ledningsnät vilket innebär goda möjligheter att ansluta denna del till ett bärkraftigt
vatten- och avloppssystem framöver.
Förslag till riktlinjer för ny bebyggelse
En exploatering av villabebyggelse genom detaljplaneläggning är möjlig. Den skogliga karaktären bör
bibehållas liksom en grönstruktur som fortsatt binder samman bebyggelseområdet med det större
skogsområdet då delar av området idag utgör ett rekreationsområde för närboende. Planering bör därför
också säkerställa stråk och struktur som möjliggör rörelse genom området ner mot Sandviken.
Bebyggelsens utformning och storlek bör följa befintligt bebyggelsemönster.
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9. DAVIDE SÖDRA
Området är beläget i ett skogsparti mellan två bebyggda områden. Här finns goda möjligheter att genom
detaljplaneläggning exploatera. Möjlighet till boende med havsglimt, gångavstånd till sandstrand samt till
Sandviken. Området trafikeras sommartid av kollektivtrafik.
Vatten och avlopp
Planläggning enbart möjligt om vatten och avlopp går att lösa via gemensamhetsanläggning.
Bebyggelseområdet ingår i det område där fastigheter har möjlighet att ansluta sig till privat VA-aktör
och samfällt VA-ledningsnät vilket innebär goda möjligheter att ansluta denna del till ett bärkraftigt
vatten- och avloppssystem framöver.
Förslag till riktlinjer för ny bebyggelse
I direkt anslutning finns ett område med detaljplan och ny bebyggelse bör följa samma principer
gällande volym, placering samt utförande som denna detaljplan. Naturtomter, träfasader i dova färger i
harmoni med naturen. Exploatering genom detaljplaneläggning. Fornlämning finns inom området vilket
bör tas hänsyn till i planprocessen.
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10. GAMMELGARN SVARTDAL NORRA
Attraktivt område med byggtryck idag. Fin skogsmark med befintlig bebyggelse längs med väg 556.
Förslaget ger tillskott av tomter med möjlighet till fina utblickar över Stormyr, jordbrukslandskapet och
Gammelgarn kyrka, och samtidigt närhet till fina badstränder och kulturupplevelser på Östergarnslandet.
Delar av området har troligen använts som husbehovstäkt vilket gör det en aning kuperat. Partier av
området utgörs av ungskog. Området trafikeras inte av kollektivtrafik idag.
Vatten och avlopp
Jordartskarta indikerar sandavlagring. Avlopp bör samlokaliseras. Individuell VA-försörjning med
dricksvattenuttag från bergborrade brunnar och avloppshantering med uppsamling av klosettvatten
(toalett med spolvolym mindre än 1 liter) i sluten tank och lokal BDT-rening förordas.
Vattenredovisningskrav gällande både kvalitet och kapacitet kommer att ställas om planuppdrag ges.
Förslag till riktlinjer för ny bebyggelse
Exploatering bör föregås av detaljplaneläggning. Ny bebyggelse ska ske med hänsyn till befintligt
bebyggelsemönster. Både sten- och träfasader är lämpligt. De senaste tillskotten inom Svartdal är väl
avvägda både gällande volym, utformning, och lokalisering. Eventuell tillkommande exploatering bör
utgå från dessa.
11. GAMMELGARN SVARTDAL HAGEN
Större delen av området utgörs av skog omgivet av bebyggelse och åkermark och gränsar i norr mot
landsvägen. Närhet till fina badstränder och kulturupplevelser på Östergarnslandet. Den västra delen av
området är i dagsläget delvis bebyggt. Bebyggelseområdet bedöms ligga inom ett bebyggelseinfluerat
område. Den föreslagna bebyggelsen utgör en komplettering av befintlig bostadsbebyggelse och en
blandning av helårs- och fritidsboende är lämplig. För det aktuella bebyggelseområdet finns ett
planprogram (Godkänt av byggnadsnämnden 2007-12-05 BN§215) som har utgjort underlag till
beskrivning och riktlinjer för tillkommande bebyggelse inom området. När FÖP Östergarnslandet och
Katthammarsvik 2025 är antagen föreslås den fördjupade översiktsplanen ersätta detta planprogram.
Vatten- och avlopp
Vid exploatering måste vatten och avloppsfrågan lösas och gemensamt. De tekniska anläggningarna bör
inrättas som gemensamhetsanläggningar och förvaltas av en samfällighetsförening.
Förslag till riktlinjer för ny bebyggelse
Exploatering bör föregås av detaljplaneläggning och bör i första hand omfatta hela området. Om
detaljplaneläggning sker i fler etapper bör stor hänsyn tas till en eventuell framtida detaljplaneläggning av
övriga fastigheter och inte hindra en sådan utveckling. Fastigheterna Gartarve 4:1 och 1:9 bör
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exploateras med maximalt 6-7 nya fastigheter vardera och Gartarve 1:18 med maximalt 3 nya fastigheter.
Det innebär att området i framtiden skulle kunna bebyggas med ca 15-17 nya bostadsenheter plus de 5
befintliga enheterna på den östra sidan av infartsvägen.
På den västra sidan om infartsvägen finns i dagsläget 4 avstyckade, men obebyggda fastigheter. Området
ska planeras för friliggande småhus. Tillåten byggnadsarea inklusive komplement byggnader, ska i storlek
anpassas till befintlig bebyggelse inom programområdet. Huvudbyggnader i 1-1 1/2 våningar bör med
hänsyn till den rådande bebyggelsens karaktär vara lämplig.
För att bibehålla landskapets karaktär ska skogsridåer säkerställas mot det öppna jordbrukslandskapet.
Den nya och den omkringliggande befintliga bebyggelsen i området skall upplevelsemässigt så långt
möjligt integreras och efter genomförande uppfattas som en helhet.
Områdets anslutning till allmän väg ska ske vid befintlig utfart till väg 556. En siktröjning måste
genomföras mot öster längs vägen så att en fri sikt på 130 m uppnås vid utfarten. En
detaljplan/detaljplaner ska utformas med hänsyn till i området förekommande luftledningar.

HERRVIK (LIS och område 12, 13, 14 )
Herrvik är beläget längst ut på Östergarnslandet och är en av Gotlands större kvarvarande fiskehamnar.
Ovanför den moderna djuphamnskajen ligger ett äldre fiskeläge och strax söder om hamnen återfinns
byn med en blandad bebyggelse, även den med en tydlig anknytning till fisket. En och annan större gård
återfinns i den sydöstra delen av området och markerna övergår här till större delen i lätt igenväxande
jordbruks- och alvarmark och så småningom även i tallskog.
Hamnen ligger i norra delen av ett dalstråk och omges av höjdområden som når 15 – 20 meter över
havet. Den västra höjdsträckningen är en fortsättning av Grogarnsberget, medan den östra är ett
höjdområde som från Kuppen i norr sträcker sig en kilometer söderut innan den sänker sig och tonar
bort. Det område som inte är redovisat som riksintresse för naturvården är i princip den delvis sanka
dalen. Denna avvattnas mot Herrvik av ett mindre vattendrag. Den västra sluttningen och höjden upptas
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av ett Natura2000-område samt naturreservatet Hässle backe. Det är betat och öppet och ovanför i det
öppna landskapet finns gårdar och hus vida synliga.
Den östra kanten av dalen har tre gårdsmiljöer intill en klintkant med rasmassor. Branten och området
närmast uppe på klinten är trädbevuxet med i huvudsak tall. Äldre gamla knotiga tallar från tiden med
bete har fått sällskap av nytillkommen tall med visst inslag av andra träd. Gårdsmiljöerna har ett fint stöd
i denna vegetation. På och ovanför denna klint finns en höjdsträckning som nu inte betas. Även om det
inte är ett öppet landskap är det ännu relativt öppen alvarmark, med enbuskar m.m. Höjdområdet har
dock inte, varken tidigare eller nu, haft de höga naturvärden som större delen av det omgivande
riksintresseområdet har, både öster om och väster om dalen (se Bengt Pettersson inventering
Översiktsplan för Gotlandskusten 1966 och länsstyrelsens översiktliga naturinventering Botanik
från1984).
Här föreslås både bebyggelseområden samt kompletteringsområden.
Planförslaget för Herrviksområdet tar stöd framförallt i de övergripande strukturerna bebyggelse, väg
och vegetation. Bebyggelsen föreslås att utökas, dock endast i en sådan omfattning att de höga natur-,
kultur- och friluftslivsvärden inte äventyras. Enstaka ny bebyggelses placering och utformning måste
studeras särskilt så att de underordnar sig den befintliga miljön och på så vis att de kulturhistoriska
värdena kan bevaras och utvecklas. Planförslaget möjliggör för ett 40-tal nya fastigheter liksom område
för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) med goda möjligheter för näringslivsutveckling i
Herrviksområdet. Det finns ett planprogram för Herrviksområdet. När FÖP Östergarnslandet och
Katthammarsvik 2025 är antagen föreslås den fördjupade översiktsplanen ersätta detta planprogram.
För enstaka ny bebyggelse inom föreslagna kompletteringsområden gäller de övergripande riktlinjerna
samt riktlinjer för bebyggelse och bygglov på s xx-xx. Dessa riktlinjer är även vägledande vid
planläggning inom bebyggelseområde 12, 13 och 14 utöver de specifika riktlinjer som föreslås inom
respektive bebyggelseområde.
Vatten och avlopp
Förutsättningarna för att ordna enskilda vatten- och avloppslösningar inom Herrviksområdet är på
många platser starkt begränsade. Området utgör inte kommunalt verksamhetsområde. En privat VAaktör bygger och förvaltar ett gemensamt vatten- och avloppssystem i Herrviksområdet. Genom
anslutningspunkt till regionens bräckvattenverk förses området med dricksvatten. De föreslagna
bebyggelse- och kompletteringsområdena har möjlighet att anslutas till detta VA-system.
Förslag på riktlinjer för bedömning av förhandsbesked för bygglov inom Herrviksområdet gällande
vatten och avlopp:
 anslutningspunkt för vatten och avlopp skall finnas framdragen till planerad bostad/tomt.
 avloppsreningsverket skall vara satt i drift och,
 skriftligt avtal med VA-aktören skall finnas som säkrar tillgång till vatten- och avloppstjänsten
för den planerade bostaden.

25

\

GUTEN\ VIKS

\

,

,

_

LIS-område

_

Bebyggelseområde

_

Kompleneringsområde
Kompletteringsområde
Kämområde
Kårnområde

D
D

Pendling/samåkning parkering

- - - - Strandskydd
_

Beräknad
Beraknad 2 meters +höjd över havet

26

LIS-OMRÅDE HERRVIK
Herrviks hamn har goda möjligheter till utveckling med det fantastiska läget på Gotlands östra sida, de
vackra vyerna och de pågående verksamheterna i hamnen. Herrvik är ett attraktivt område för besökare
att stanna till i och strosa runt i. Här finns från alla håll utsikter över hav och intressanta strandpartier.
Herrvik har goda förutsättningar att utvecklas som besöksplats för såväl enskilda besökare som för
bussresenärer exempelvis från kryssningsverksamheten. Herrvik är en av få levande fiskehamnar på
Gotland. Här finns landningsplats för fisk, fiskförädling och servicepunkt för fiskebåtar. Detta utgör en
viktig del av platsens attraktivitet.
I Herrvik finns två museer i väster – Motormuseet och Albatrossmuseet. I öster finns restaurang, café
och möjligheter att skapa arbetsplatser, såväl slutna som kommersiellt inriktade.
Möjligheten att peka ut området som landsbygdsutvecklingsområde i strandnära läge ger ökade
förutsättningar att utveckla verksamheter både inom exempelvis fiskerinäringen och besöksnäringen.
Den workshop kring LIS-områden som genomfördes i november 2014 gav uttryck för en rad olika
inriktningar för utveckling inom hamnområdet. En utveckling av Hamnkrogen med konferens- och
övernattningsmöjligheter, byggande av kallbadhus, café, förtätning av fiskebodar liksom anläggning för
fiskberedning/fiskförädling, maritimt centrum och museum, är några av de förslag som kom fram. En
utveckling i denna riktning skulle förstärka Herrvik både som fiskehamn men också som besöksmål.
Detta tillsammans med den bebyggelseutveckling som möjliggörs i planförslaget skulle det kunna ge
positiva sysselsättningseffekter inom flera branscher och ett ökat underlag till Katthammarsviks service.
Det skulle också kunna bidra till en förlängd turistsäsong.
Av detaljplaneprocessen ska framgå hur föreslagen utveckling långsiktigt bidrar till positiva
sysselsättningseffekter och/eller utökat underlag för befintlig service på landsbygden, exempelvis
beskrivning av arbetstillfällen, turistnäring, underlag för lokal service, konkurrens eller samverkan med
närliggande bebyggelsestrukturer eller näringsverksamheter, samt bostadsbehov eller liknande som kan
vara aktuellt för landsbygdsutveckling. Här kan med fördel även lyftas hur fisket främjas och tas tillvara
genom en utveckling av Herrviks hamn. Sjöfartsverkets synpunkter ska beaktas vid fortsatt planläggning
och bygglovsprövning. Inom området kan det inte uteslutas att förekomst av föroreningar i mark
och/eller sediment kan föreligga. Detta bör närmare utredas i detaljplaneprocessen.
Det föreslagna LIS-området är ca 10 ha stort.
Riksintresse för yrkesfisket
Havsområdena öster om Gotland är de mest attraktiva områdena ur fiskesynpunkt, vilket kan förklaras
med att havsområdena där är grundare och därmed har mer produktiva vatten än havsområden väster
om Gotland. Havsområdena öster om Gotland samt Herrviks hamn utgör därför riksintresse för
yrkesfisket. Såväl den EU-gemensamma fiskeripolitiken (GFP), den nationella fiskeripolitiken och
miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård pekar ut det småskaliga kustnära fisket som
betydelsefullt för att nå ett långsiktigt hållbart resursutnyttjande. För att målen ska nås och näringen
kunna utvecklas hållbart krävs ökad medvetenhet och hänsynstagande till det småskaliga fiskets villkor.
Det småskaliga nätfisket sker med korta fiskeresor från hemmahamnen och med små fartyg (5-15 m).
Östergarnslandet är centrum för det småskaliga fisket på Gotland. Vid detaljplaneläggning och
utveckling av föreslagna LIS-område ska riksintresset för yrkesfisket skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt försvåra näringens verksamhet. Riksintresset avser fiskeresursen, yrkesfisket och anläggningar
för yrkesfiskets verksamhet.
Hela det föreslagna LIS-området har inte samma förutsättningar för utveckling och har därför delats in i
delområden med olika inriktningar. För hela området gäller generellt följande riktlinje.
För ny bebyggelse inom område med strandskydd föreslås att ett upphävande av strandskyddet
begränsar sig till omfatta endast den föreslagna byggrätten, detta för att varken hindra eller avhålla
allmänheten från att beträda området där den annars skulle ha fått röra sig fritt.
Delområde väster
Området utgörs längst österut av en kraftigt förbuskad slänt på stenrikt underlag som planar ut mot
gräsbevuxen strandlinje. Längst i norr övergår området i tidigare betad mark som idag delvis är
igenvuxen. Ett tunt jordtäcke medger endast en lågt hållen vegetation, där framförallt inslag av
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karaktärsfull oxel gör sig utmärkande. Delar av området har skräpmarkskaraktär. Strax söder om
markområdet viker en asfalterad väg av mot hamnplan. Som bakgrund i väster framträder Hässle klint
högre belägen än det aktuella delområdet. Här pågår större delen av fiskeriverksamheten och här finns
även två museer idag samt regionens bräckvattenverk. För att nyttja havets resurser och bibehålla och
utveckla Östergarnslandet, är det nödvändigt att fiskerinäringens behov av hamnfaciliteter och
utvecklingsutrymme tillgodoses samtidigt som platsens potential som besöksmål stärks.
Här föreslås en komplettering av hamnverksamheten med inriktning på småföretagande. Företrädelsevis
med lägre byggnader som tar stöd i den likaledes lågt hållna vegetationen och med hänsyn till
bakomliggande klint. Angöringen kan ske via nedfartsvägen till hamnen, som en förlängning av befintlig
väg. Genom att skapa goda infrastruktur- förutsättningar för parkering och toaletter finns goda
möjligheter att bygga ut kommersiell försäljning och caféverksamhet.
Området i de centrala delarna av hamnen består av plana ytor med gräs och asfalt i anslutning till
hamnområdet med nedfartsväg som delar området i två delar. I västra delen ligger någon enstaka mindre
förrådsbyggnad och området kantas av en trädridå som löper parallellt med vägdragning i väster. I den
östra delen återfinns varvsverksamhet följd av en större träddunge. En kort angöringsväg ned mot
småbåtshamnen kantas av en smal, öppen och svagt sluttande yta med enstaka byggnad som vetter mot
gångväg och innersta hamninlopp.
Här möjliggörs en för bygden möjlig expansion för utveckling av hamnverksamheten. Framförallt kan
öppna ytor tas i anspråk för ny hamnverksamhet, men även vissa nya kan tillskapas genom att stora delar
av träddungen gallras ut. En utgallring ger även visuell kontakt med hamnen och dess inlopp. Enstaka
trädindivid sparas för att ge variation och struktur. Nya angöringsvägar utgår från befintlig väg.
Möjligheter till parkering ges i anslutning till angöringsväg ned mot småbåtshamnen. Intill denna
angöringsväg är även en småskalig komplettering av befintlig bebyggelse tänkbar, med en lågt hållen
byggnad som även fortsättningsvis garanterar öppenhet och visuell kontakt med hamnen och dess
inlopp. I området är en utbyggnad av småbåtshamnen med en förlängning av båtbryggan även möjlig.
Delområde öster
En del av området består av terrasserad mark med äldre fiskeläge och genomgående vägdragning som
kompletterats med nyare bodar allteftersom. Andra delen av området utgörs av plan och hårdgjord mark
som upptar yta alldeles intill kaj med stabiliserande stenblock. Det har idag karaktär av parkeringsyta,
vändplan och uppställningsplats. Högre liggande kalkstensplatå med mindre torpbebyggelse är belägen i
bakgrunden och alldeles intill ligger restaurangverksamhet. Utanför vågbrytare i norr övergår området i
naturmark med flat berghäll alldeles invid strandlinje, där havet eroderat klinten med klippblocksras som
följd. Insprängd bland klippblocken finns viss lägre vegetation och en f.d. militär bunker. På ovan
liggande platå i öster löper en enklare vägdragning på ursprungsunderlag.
Inom fiskeläget och i dess anslutning föreslås möjlighet för enstaka komplettering av fiskebod med
avsikt att fungera för ändamålsenligt bruk. Vid en komplettering är det viktigt att hänsyn tas till de äldre
fiskebodarna. Anpassningen bör gälla såväl byggnadens material, skala, utformning och färgsättning som
placering. En fortsatt utredning ska redovisa lämpliga och godtagbara platser för förtätning.
I anslutning till restaurangen förelås möjlighet till komplettering av befintlig bebyggelse med
magasinsliknande byggnader i sammanhållen volym för uthyrningsändamål. Restaurangverksamheten
bör ges möjlighet att utnyttja det strandnära läget till att dels utöka den pågående verksamheten, dels
utveckla verksamheter kopplade till mat, hav och rekreation som kan nära eller näras av
restaurangverksamheten, exempelvis med övernattningsmöjligheter, kallbadhus, café etc. Inom det
utpekade området på land bör byggnader och andra anläggningar som stöttar den beskrivna
verksamheten få komma till stånd i tillräcklig utsträckning så att det har betydelse och gör skillnad för
verksamhetens möjligheter att ur ekonomisk synpunkt expandera och växa och därmed skapa nya
arbetstillfällen, men inte mer än att strandskyddets syfte fortfarande kan upprätthållas.
Magasinsbyggnader bör anta en sådan höjd att utblickar från bakomliggande bebyggelse mot viken inte
skyms.
Genom Herrviks läge och naturförhållanden finns goda möjligheter till utbyggnad av havsbaserad
turism, såväl guidade fisketurer, dykturer och turer ut till Östergarnsholme. Norr om restaurangen
avsätts ett område för kompletterande verksamheter som konferens, bastu med havsdopp, båtbrygga
och dylikt. Möjlighet att promenera ut på en pir är eftertraktat för många besökare.
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Genom att skapa goda infrastrukturförutsättningar för parkering och toaletter finns goda möjligheter att
bygga ut kommersiell försäljning och caféverksamhet.
De olika typerna av utveckling som skissas för det aktuella LIS-området behöver inte hänga ihop och
vara delar av samma koncept. Möjligheter till flera oberoende och småskaliga initiativ att utvecklas inom
det utpekade LIS-området ska finnas. Däremot kan genom att anlägga en gång- och cykelväg förbi
fiskehamnen goda möjligheter skapas till promenader och strövtåg som binder samman de två olika
delarna och kompletteras med anslutning till gång- och cykelstråk som för vidare ut i naturen. Det skulle
även minska behov av flera stora parkeringsytor i området då besökare och boende till fots eller cykel
tryggare kan röra sig inom och igenom området.
Önskvärt är att det skapas angöring för 2-4 bussar både i väster och öster, med möjlighet till parkering i
upp till två timmar.
12. HERRVIK BYN
Byområdet har med undantag av några enstaka byggnader i huvudsak tillkommit under 1900-talet. En
blandad bebyggelse där anknytningen till fisket och knappheten i resurser ännu avspeglas tydligt i
byggnationen. Bostadshusen ligger förhållandevis öppet i en dalsänka och är orienterade mot
hamninloppet och vägen med en struktur som närmast påminner om en solfjäderform.
Tomterna närmast hamnen i norr är disponerade så att de till största delen utgör en enda stor samlad
friyta, vilket innebär att det finns få egentliga inhägnader som markerar enskilda tomtgränser. Längre
söderut i motsatt riktning hamnen tenderar husen däremot att gruppera sig i rät vinkel med raktgående
vägdragning och även framstå som mer inhägnade. I den östra kanten av dalen ligger tre gårdsmiljöer,
vilka har en tydlig relation till landskapet med en byggnadshöjd som står väl i proportion till
bakomliggande tallvegetation. Området längst österut utgörs av en högre belägen platå öster om byn
med en kuperad och lätt igenvuxen alvarmark. Ett smalt band med tallvegetation kantar denna platå i
nord-sydlig riktning. Då markförutsättningarna är förhållandevis dåliga i delar av området med högt
vattenstånd föreslås en vidare expansion av byn att ske även i denna riktning.
Vatten och avlopp
A3-område med krav på gemensam avloppslösning (ex gemensam infiltration) vid nybyggnation
alternativt samlokalisering med befintliga infiltrationer. Vattenredovisningskrav gällande både kvalitet
och kapacitet och eventuellt med 3-veckorsprovpumpning juni-oktober kommer att ställas när
planuppdrag ges.
Bebyggelseområdet ingår i det område där fastigheter har möjlighet att ansluta sig till privat VA-aktör
och samfällt VA-ledningsnät vilket innebär goda möjligheter att ansluta denna del till ett bärkraftigt
vatten- och avloppssystem framöver.
Förslag till riktlinjer för ny bebyggelse
Ny bebyggelse bör föregås av detaljplaneläggning. Här ska skyddsföreskrifter för kultur- och
naturvärdena liksom tillgängligheten för det rörliga friluftslivet ingå i de delar som inte avsätts för
bebyggelse. Ny bebyggelse ska i huvudsak inlemmas i skogsområden eller dungar och underordna sig
denna karaktär så att landskapsbilden inte störs.
Förslaget innebär en möjlig vidare expansion för bebyggelse. En förutsättning för ny bebyggelse i den
östra delen av bebyggelseområdet är emellertid att en vegetationsridå sparas på höjdsträckningen mellan
den idag befintliga bebyggelsen nere i dalsänkan och den tilltänkta bebyggelsen längre österut, just för att
inte förändra eller störa landskapsbilden i Herrvik. Vid detaljplaneläggning ska angöringsvägar och dess
läge särskilt utredas för att inte utgöra allt för stor skada på naturvärdena.
13. ÖSTERGARN BENGTS
Större delen av området utgörs av skog omgivet av småskaliga åker- och betesmarker. Cykelavstånd till
Herrvik samt ca 5 km från Sandvikens badplats. Delar av området har blöta/sanka partier samt
fornlämningar.
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Vatten- och avlopp
Exploatering möjlig under förutsättning att vatten och avlopp kan lösas gemensamt. Bebyggelseområdet
ingår i det område där fastigheter har möjlighet att ansluta sig till privat VA-aktör och samfällt VAledningsnät vilket innebär goda möjligheter att ansluta denna del till ett bärkraftigt vatten- och
avloppssystem framöver.
Förslag till riktlinjer för ny bebyggelse
Exploatering bör föregås av detaljplaneläggning. Omkring fem bostäder kan vara möjligt att
åstadkomma med höga krav på lokalisering och gestaltning med utgångspunkt från föreslagna
bebyggelse- och bygglovriktlinjer för bebyggelse i skog. Det är av stor vikt att ny bebyggelse placeras så
att landskapsbildsvärden och kvaliteter inte förminskas samt med indrag från befintlig väg till området så
att upplevelsen av natur- och kulturlandskapet kvarstår samt med hänsyn till pågående bete och
jordbruksverksamhet.
14. HERRVIK SKOGEN
Området består av tidigare skogsbetad mark som idag delvis är igenvuxen. Grova spärrgreniga tallar ger
tydlig och enhetlig struktur åt området. En enklare körväg löper tvärs genom markområdet i väst-ostlig
riktning.
Vatten och avlopp
A3-område med krav på gemensam avloppslösning (ex gemensam infiltration) vid nybyggnation
alternativt samlokalisering med befintliga infiltrationer. Vattenredovisningskrav gällande både kvalitet
och kapacitet och eventuellt med 3-veckorsprovpumpning juni-oktober kommer att ställas när
planuppdrag ges.
Bebyggelseområdet ingår i det område där fastigheter har möjlighet att ansluta sig till privat VA-aktör
och samfällt VA-ledningsnät vilket innebär goda möjligheter att ansluta denna del till ett bärkraftigt
vatten- och avloppssystem framöver.
Förslag till riktlinjer för ny bebyggelse
Förslaget kan ses som en naturlig förlängning av Herrviks bebyggelse, bebyggelseområde 14 samt
kompletteringsområdet i dalsänkan, och innebär ny bebyggelse i skog med befintlig tallvegetation som
sammanhållande tema. Skogen bör bevaras mellan husen vilket kan ge en större frihet gällande husens
utseende. Nya angöringsvägar utgår från befintlig brukningsväg.
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15. ARDRE PETSARVE
Området kan genom planläggning vara föremål för exploatering. I vilken omfattning detta är möjligt får
utredas i detaljplaneprocessen. Här kan ytterligare bostäder tillskapas med närhet till vackra
kulturmiljöer, golfbana, Ljugarns samhälle samt badstränder. Området trafikeras i dagsläget inte av
kollektivtrafik, den passerar ca 3 km från platsen.
Vatten och avlopp
För dricksvatten krävs en fackmannamässig vattenutredning med provpumpning under perioden juni till
oktober eventuell vattendom. För avlopp indikerar kartor relativt goda markförutsättningar för
infiltration med dominerande del sand i men i vissa delar lite för genomsläppligt material där man bör ha
extra säkerhetsavstånd till närliggande vattentäkter.
Förslag till riktlinjer för ny bebyggelse
Det är av stor vikt att ny bebyggelse placeras i anslutning till befintlig infart samt att möjliggöra för
fortsatt skogsbete i området i så stor utsträckning som möjligt. Området ligger i anslutning till två
bebyggda tomter i Ardre samt till ett bebyggt område på andra sidan vägen.
Hus i skog, 1½ plan, naturtomter förespråkas.

16. ARDRE BRINGSARVE
Det föreslagna området ligger i större obebyggt område i skogsmark med inslag av åker- och betesmark i
anslutning till väg 143 mellan Ala och Ljugarn. I närheten finns vackra kulturmiljöer, golfbana, Ljugarns
samhälle samt badstränder. I grannfastigheten bedrivs café och området trafikeras av kollektivtrafik.
Området bör vara möjligt att pröva för exploatering genom detaljplaneläggning.
Vatten och avlopp
För dricksvatten krävs en fackmannamässig vattenutredning med provpumpning under perioden juni till
oktober eventuell vattendom. För avlopp indikerar kartor en marksammansättning bestående av ett tunt
jordtäcke i större delen av området vilket tyder på begränsade avloppsförutsättningar. Däremot i
sydöstra området visar kartor på något större jorddjup med grovt material, samt i västra spetsen finns
indikationer för större djup men med tätare material. I dessa båda ändar kan avloppsförutsättningarna
vara bättre.
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Förslag till riktlinjer för ny bebyggelse
Vid exploatering är det viktigt att hålla avstånd till betesmark samt den äldre vägen. Fornlämning finns
inom området. Förhållandevis högväxt vegetation vilket möjliggör för lite större volymer i samklang
med befintligt bebyggelsemönster.

Områden för turismändamål
Runt år 1900 började de första egentliga turisterna att söka sig till framför allt Katthammarsvik. Bad och
den vackra naturen lockade och sommarhus byggdes och två pensionat öppnades så småningom i
samhället. Det innebar ett ekonomiskt tillskott till orten som fick ökad stabilitet för handelsbodar och
serviceinrättningar.
Besöksnäringen har de senaste hundra åren växt stadigt på Östergarnslandet och är en betydande
näringsgren med utvecklingspotential. I Katthammarsvik finns fortsatt både pensionat och vandrarhem
liksom restauranger/caféer och försäljning av fisk och hantverk. Större fritidshusområden har under de
senaste 50 åren vuxit fram och exempelvis Herrviks krog i Östergarn och Krakas krog i Kräklingbo har
spridit besöksnäringen även utanför Katthammarsvik. Sedan många år är även flera konsthantverkare
verksamma på Östergarnslandet.
Katthammarsvik och Sandviken pekas i ÖP Bygg Gotland 2010-2025 ut som
turistzoner/utredningsområden för turismändamål. I planförslaget pekas inte enstaka idag pågående
verksamheter och dess utvecklingsmöjligheter ut med undantag från Östergarn Strands campingplats
och Sjaustru där Regionen vill säkra markanvändningen för turismändamål. I FÖP Katthammarsvik
samt i Herrvik pekas LIS-områden ut med utvecklingspotential för bl. a. turistiska verksamheter.
Den fördjupade översiktsplanen ser generellt positivt på en utveckling av redan befintliga anläggningar
inom ramen för de riktlinjer som finns uppsatta för respektive område.
17. GAMMELGARN GARTARVE (SJAUSTRU)
I närheten av Sjaustru badplats och i anslutning till Danbo naturreservat och Gartarveån ligger detta
strandnära markområde där det idag pågår campingverksamhet. Region Gotland äger fastigheten. För
området finns det idag ingen detaljplan och regionen föreslår att turismverksamhet bör ha företräde
framför annan markanvändning på platsen och planläggas för detta ändamål. Idagsläget tillhandahåller
regionen toalett- och sophantering vid badplatsen.
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Förslag till riktlinjer
Detaljplanens syfte bör vara att möjliggöra turisutveckling i samklang med naturförutsättningarna vilket
innebär en relativt småskalig exploateringsgrad med tonvikt på rörlig camping, tält och husvagnar.
Parkeringsfrågan är något som bör lösas i detaljplaneprocessen för att förbättra tillgängligheten till
stranden.

18. ÖSTERGARN STRAND CAMPINGPLATS
På den norra sidan av vägen mellan Östergarn Falhammars/Sandviken och Sysne udd finns sedan
många år tillbaka Östergarn Strands populära campingplats. Campingplatsen erbjuder husvagns- och
husbilsuppställningsplatser i en naturskön genuin miljö i direkt närhet till en av Östergarnslandets mest
attraktiva badstränder. Campingplatsen i områdets norra del är idag inte planlagd och tillhör en typ av
campingplatser som den fysiska planeringen har anledning att värna. I områdets södra del pågår
detaljplaneläggning av det före detta sommarkollot med en utveckling av bl. a. uthyrningsstugor,
tältplatser, rörlig camping och pool.
Förslag till riktlinjer
Regionen föreslår att turismverksamhet bör ha företräde framför privata boenden och annan
markanvändning inom det utpekade området. En utveckling av campingplatsen i områdets norra del bör
föregås av detaljplaneläggning. Komplettering av servicebyggnader för campingens pågående
verksamhet bör dock kunna prövas genom bygglov utan föregående detaljplan under förutsättning att
vatten och avlopp kan ordnas.
Behovet av fler parkeringsplatser för besökande till Sandvikens badplats och naturreservat är stort.
Därför föreslås att befintlig parkering vid nedfarten vid Skags utökas samt att möjligheten att ordna plats
för s.k. foodtrucks ses över. Även en utbyggnad av toaletter i anslutning till parkeringen bör prövas.
Planförslaget föreslår också att ytor inom befintlig parkering ska kunna nyttjas som
pendlings/samåkningsparkering, och att en ny yta avsätts i närheten av turismanläggningarna i
anslutning till kollektivtrafiken som passerar området.
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Kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd av pågående
markanvändning
Med – Kärnområden för upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning – avses i planen de områden
med höga, sammansatta och känsliga natur-, kultur- och landskapsbildsvärden som i huvudsak kommit
till genom ett långvarigt brukande av jorden. Inom detta område sker även den största delen av det
pågående jordbruket och betet.
I ett nationellt perspektiv har Östergarnslandet tillsammans med Fårö och Sudret en särställning när det
gäller landskapets läsbarhet. Kulturlandskapet och en stor andel välbevarade bebyggelsemiljöer,
gårdsmiljöer och byggnader vittnar om människors livsförhållanden under både upp- och nedgångar på
ett sätt som, i sin tydlighet saknar motstycke på fastlandet.
Socknarna Anga, Ardre, Gammelgarn, Kräklingbo och Östergarn har alla flera kulturhistoriskt
intressanta gårdsmiljöer med ursprungsliga bebyggelselägen från förhistorisk tid, småskaliga
landskapsbilder och mycket finns kvar av det gamla kulturlandskapet när det gäller åker, äng och
hagmark. Vägstrukturen är i de flesta fall identisk med den som beskrivs i skattläggningskartan från
1700-talet. Bedömningen är att bevarandet av dessa värden och kvaliteter är viktiga delar i en strategi för
ekologisk, social och ekonomisk utveckling på Östergarnslandet.
Inom de områden som i plankartan anges som Kärnområden för upplevelse, bevarande och skydd av
pågående markanvändning, har regionen avgränsat större sammanhängande marker med särskilt stort
natur- och kulturvärde där också upplevelsen av Östergarnslandet är särskilt påtaglig.
SÄRSKILDA RIKTLINJER FÖR KÄRNOMRÅDEN

För att tillgodose lagstiftningens krav på skydd av de beskrivna natur-, kulturmiljö- och
landskapsbildsvärden och förutsättningar för dessa, måste prövningar av bygglov, utöver riktlinjer för
bebyggelse och bygglov (s.XX - XX), även bedömas efter särskilda bebyggelseriktlinjer.
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För att säkerställa värdena i kärnområden kan krav på detaljplaneläggning krävas. Mer detaljerade
riktlinjer för de olika miljöerna finns i Kulturmiljöprogram Gotland.
Komplettering i områden med värdefull landskapsbild
Innan bygglov för nylokalisering kan landskapets värdebärande egenskaper komma att behöva definieras
och beskrivas i en analys. De kulturhistoriska och upplevelsemässiga värdena bör i denna analys
tydliggöras och syftet är att undvika negativ påverkan på dessa.
Komplettering i värdefulla kulturmiljöer
Komplettering i en värdefull bebyggelsemiljö kräver en anpassning till den befintliga bebyggelsen vad
gäller placering, skala och utformning (takform, material etc).
Projekteringen kan komma behöva inledas med att byggherren beställer en antikvarisk förundersökning
för att på ett tidigt stadium utreda kulturmiljöns specifika värden och förutsättningar.
Ny bebyggelse bör ha respektavstånd till fornlämningar. Om det finns fornlämningar i anslutning till
exploateringsområde ska tillstånd för markingrepp enligt KML sökas hos Länsstyrelsen.
Vid bygglovspliktiga ändringar av särskilt värdefull bebyggelse bör projekteringen bygga på en
antikvarisk förundersökning.
Det är möjligt att ändra användning av befintliga ekonomibyggnader och uthus under förutsättning att
byggnadens och omgivningens karaktär inte förvanskas. Det innebär att karaktäristiska byggnadsdetaljer
som portar, fönster, utlastningsluckor och tröskvandring etc ska bevaras. Takkupor, altaner, balkonger
och liknande ska undvikas. Projekteringen bör utgå från en antikvarisk förundersökning.
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Kompletteringsområden
Med – kompletteringsområde – avses i planen områden som ligger utanför de särskilt utpekade
bebyggelseområdena och utanför de allra viktigaste upplevelse- och bevarandeområdena, men där det
idag finns en inte alltid helt sammanhängande befintlig bebyggelse.
Tillkommande bebyggelse inom dessa områden bedöms kunna ske i en omfattning som inte kräver
planering genom detaljplan, d.v.s. som kompletteringar till den befintliga bebyggelsen.
Inom dessa områden ska översiktsplanens och den fördjupade översiktsplanens riktlinjer för bebyggelse
och bygglov (s.XX-XX) ligga till grund för bedömningen vid bygglovprövning.
Komplettering inom 4 kap. 4 § miljöbalken
Inom den i särklass största delen av Östergarnslandet som också har de högsta natur- och kulturvärdena,
kan enstaka bebyggelse i olika grad beroende på platsens och områdets känslighet tillåtas, i form av
komplettering till befintlig bebyggelse utan föregående detaljplan. Bebyggelse som i normala fall utlöser
krav på detaljplan bedöms inom dessa områden knappast vara framkomlig.
På delar av Östergarnslandet får enligt 4 kap 4 § miljöbalken fritidsbebyggelse endast komma till stånd i
form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Det ska även ske på ett sätt som inte påtagligt skadar
områdets natur- och kulturvärden med avseende på turismens och friluftslivets intressen. Komplettering
enligt miljöbalken syftar till att begränsa utbredningen av ny fritidsbebyggelse. Av lagens förarbeten
framgår att med komplettering avses att fylla en lucka eller att avrunda en grupp av bostäder. Avsikten är
inte att möjliggöra en successiv ökning av nya fritidshus i vilken omfattning och till vilken befintlig
bebyggelse som helst. Komplettering till enstaka befintliga bostäder kan i allmänhet knappast anses
utgöra en komplettering i lagens mening. Lagen kom till i en tid när skillnaden mellan fritidshus och hus
för permanent boende var mer uppenbar än den är idag. Bilden av fritidshuset var en enkel byggnad
med liten yta, enkelt utrustad, och inte nämnvärt värmeisolerad, utan avsedd för semesterboende under
några sommarmånader. Övriga delar av året stod huset i allmänhet tomt; vattnet tappat och avstängt,
elen avslagen och ingen vinteruppvärmning. Avsikten var aldrig att fritidshuset skulle användas som
permanentbostad året runt.
I dag är bilden en annan. Våra ekonomiska resurser, semestermöjligheter och möjligheter att resa har
ökat och fritidshusen har i takt med den utvecklingen blivit större, bättre utrustade, mer vinterbonade
och möjliga att använda alla tider på året. Allt fler fritidshus övergår även till att användas som
permanentbostäder. I dagsläget går det inte att på ett tillfredställande sätt avgöra om en bostad är en
fritids- eller permanentbostad. Särskilt som det även kan variera över tid och ett flexiblare boende blivit
allt vanligare. Det viktiga vid en lokaliseringsbedömning är platsens lämplighet för bebyggelse.
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Övrig mark
Området utgörs till största del av våtmarksområden, skogsmark och alvarmark med mycket liten andel
bebyggelse. Det är ett glest bebyggt område avsett för bevarande av pågående markanvändning med
enstaka möjligheter till komplettering av befintlig bebyggelse. För området gäller de föreslagna
bebyggelse- och bygglovriktlinjerna vid bygglovprövning.
Se plankarta för FÖP Östergarnslandet.

Riktlinjer för parkering
Östergarnslandet är ett populärt besöksmål för turister och fritidsboende. Fritidsbebyggelsen har
utvecklats betydligt de senaste 50 åren, och intresset för att nyttja området för sommarboende har ökat.
Detta medför att trafiken i området ökar kraftigt under sommartid. För att hantera den ökade trafiken
och parkeringsbehovet krävs alternativa lösningar som främjar kollektivt resande, effektiviserar
markanvändningen och skapar en ordnad trafiksituation.
PENDLINGS- OCH SAMÅKNINGSPARKERING
En pendlings- och samåkningsparkering, även känt som Park & Ride, används för att byta från ett
individuellt färdmedel, exempelvis cykel eller bil, till ett kollektivt färdmedel. Att resa kollektivt kan
innebära att man byter till buss, men kan också vara att man möts upp och tillsammans samåker i en bil.
I takt med att biltrafiken ökar, så ökar också dess negativa påverkan på omgivningen såsom utsläpp av
växthusgaser och miljöfarliga ämnen, buller, trängsel och olycksrisker. Genom att utveckla möjligheten
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för pendlings- och samåkningsparkering kan bilens och kollektivtrafikens fördelar kombineras vad gäller
flexibilitet, kostnadseffektivitet och miljövänlighet. Att förbättra möjligheterna för samåkning och
kollektivt resande är också positivt ur ett jämlikhetsperspektiv, då det främjar möjligheten att resa för de
som inte har tillgång till bil.
På Östergarnslandet finns goda möjligheter till att utveckla pendlings- och samåkningsparkeringar.
Dessa bör vara lokaliserade intill befintliga hållplatser för kollektivtrafik för att uppfylla sin funktion, och
bestå av en tydlig och iordningställd plats avsedd för uppställning av fordon för personbilister som
fortsätter sin resa kollektivt eller samåker. Vidare bör det även finnas möjlighet att säkert parkera sin
cykel vid pendlings- och samåkningsparkeringen. Detta medför att cykeln i högre grad kan fungera som
en länk i hela resan, till exempel mellan bostaden och bussen eller från infartsparkeringen till
arbetsplatsen. Cyklister ska därför erbjudas bra och säkra cykelparkeringar nära viktiga målpunkter, med
möjlighet att låsa fast cykeln i ramen. Det finns idag inga riktlinjer för behovet av cykelparkering vid
olika målpunkter, så som det finns för bilparkering.
Föreslagna platser för pendlings- och samåkningsparkering är Katthammarsvik, Kräklingbo samt
Herrvik. I nuläget finns befintlig parkering intill samtliga kollektivtrafikhållplatser i Katthammarsvik,
Kräklingbo och Sandviken, dessa bör dock tydliggöras och eventuellt utvecklas för ökad kapacitet. I
Herrvik bör en pendlings- och samåkningsparkering upprättas. I Katthammarsvik finns möjlighet för
pendling med kollektivtrafik året om, och kan därmed utgöra upptagningsområde för trafikanter från
övriga Östergarnslandet under höst- och vintersäsongen. Parkeringen i Herrvik kan dock användas av
besökare och för samåkning även när sträckan inte trafikeras av kollektivtrafik.
Se plankartan för FÖP Östergarnslandet.
PARKERINGSMODELL FÖR EN ÖKAD KAPACITET OCH ORDNAD
TRAFIKSITUATION
Regionen har tidigare tagit fram en parkeringsmodell för att skapa en bättre ordnad parkeringssituation
som även effektiviserar markanvändning. Den bygger på överrenskommelser mellan Regionen och
markägare, där markägarna själva har möjlighet att erbjuda parkering på lämplig plats och att ta ut en
avgift för denna.
Det föreligger inget hinder för markägare att söka lov för en parkering på den egna fastigheten och, om
lov lämnas, att ta ur en avgift av den som önskar använda parkeringen. Markägaren eller den som
markägaren kommer överens med att ansvara för driften av parkeringsplatsen har även rätt att ta ut en
kontrollavgift av den som inte uppfyller betalningsvillkoren för att använda parkeringen. Alla regleringar
kräver ett visst mått av övervakning. Regionen har möjlighet att utbilda parkeringsvakter enligt
Rikspolisstyrelsens anvisningar och att utfärda intyg som ger en person möjlighet och ansvar att utfärda
felparkeringsavgifter för felparkerade bilar inom ett geografiskt avgränsat område.
Denna modell har tidigare tillämpats på Fårö som har en liknande trafik- och parkeringssituation, och
kan med fördel även användas inom Östergarnslandet. Regionen bör ta initiativet att bjuda in
intresserade fastighetsägare i området för att undersöka intresset och diskutera formerna för den
föreslagna parkeringsmodellen.
STÄLLPLATS FÖR HUSBILAR
Användningen av husbilar ökar i Sverige. Under år 2014 skedde en ökning med över 12 % av
nyregistrerade husbilar gentemot föregående år. Ett ökat intresse för uppställningsplatser av husbilar
finns även inom Östergarnslandet, samtidigt som detta skapar en konflikt med områdets naturvärden.
Inom Länsstyrelsens regionala landskapsstrategi för Östergarnslandet från 2012 framkommer att
Östergarnslandet har många känsliga alvarmarker och strandvallar och att varje år orsakar brott mot
terrängkörningslagen skador i naturen som kommer att bestå i generationer framöver. Den ökade
användningen av husbilar utgör en del av detta problem, varav det är av stor vikt att anordna särskilda
ställplatser i området.
Ställplatser för husbilar kan anordnas på befintlig parkering, där man avdelar ett antal parkeringsplatser
som ställplatser för husbilar. Det finns även möjlighet att upplåta ny parkering på lämplig enskild eller
samfälld mark, och att man genom lokala trafikföreskrifter reglerar möjligheten till övernattning.
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Anordnandet av ställplatser för husbilar kräver tydlig och lättillgänglig information, för att hänvisa till
lämpliga uppställningsplatser samt öka husbilsägarnas medvetenhet och aktsamhet. I övrigt hänvisas till
kriterierna gällande utformning av enklare husbilsplatser som finns framtagna i den fördjupade
översiktsplanen för Fårö.
Förslag till kriterier för utformning av enklare husbilsplatser i naturnära läge utanför campingområde:
Ställplatserna iordningsställs i direkt anslutning till befintlig väg för att minimera risken för onödigt
slitage på omgivningen. Såväl allmän som enskild väg med brukningsvägar kan ingå.
Ställplatser anordnas i huvudsak på redan befintligt naturligt och plant underlag. Om behov finns av att
förbättra bärigheten på uppställningsytan kan en enklare grusad yta vara ett alternativ. Avvikande
material i vardera hörn av ställplatsen kan på ett diskret sätt markera ytan för den tilltänkta ställplatsen.
Är husbilsplatsen tillräckligt stor behövs ingen indelning, utan fri uppställning kan med fördel tilllämpas,
dock med hänsyn till maxantal uppställningsplatser.
Krav på förutsättningar är att marken ska ha en bärighet för fordon upp till minst 4,5 ton, vilket täcker
in 80 procent av dagens husbilsbestånd. Körvägen inom uppställningsområdet bör ha en bredd på 4,5
till 5 meter. Fri höjd ska uppgå till minst fyra meter. Med husbilsplatser som är tio meter långa och fem
till sex meter breda kan platsen ta emot de allra flesta av dagens husbilsekipage. Ett säkerhetsavstånd
rekommenderas på fyra meter mellan fordonen.
För en bra inpassning i landskapet kan ställplatserna i huvudsak förläggas i anslutning till vegetation
och/eller olika landskapselement. Det kan t ex vara i anknytning till fristående träd, busk- och
trädgrupper eller olika trädrader men också ihop med uthus, gärdsgårdar av trä(tun), stentun/vast eller
andra naturliga stenformationer. En direkt placering av ställplatser i det öppna landskapet ska emellertid
undvikas.
Även den inbördes placeringen av husbilar är viktig för hur man upplever dessa i landskapet. Och för att
undvika en allför dominant framtoning i landskapsbilden kan ställplatserna utformas med viss
oregelbundet i förhållande till varandra. Detta kan innebära en inbördes förskjuten placering antingen av
enskilda platser eller av uppbrutna enkelrader. En kombination av dessa båda är också möjlig. En
dubbelrad där husbilarna är samlade och placerade mittemot varandra är mindre lämplig då en sådan
utformning är betydligt mer framträdande och iögonfallande.
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FÖP Katthammarsvik 2025
SAMMANFATTNING
Katthammarsvik har hundraåriga anor som bruksort för kalkstensindustrin, fisket och de senaste femtio
åren även för turismen. Detta har satt en särskild prägel på bebyggelsen där gamla
kalkstenspatronsgårdar samsas med mindre torp, trävillor och sommarstugor.
Detta förslag till fördjupad översiktsplan för Katthammarsvik vill möjliggöra för ny bebyggelse och
näringslivsutveckling. Förslaget pekar ut områden för nyetablering av både villor och flerfamiljshus
liksom områden för komplettering. Syftet är att genom ett möjliggörande av ny bebyggelse bidra till
inflyttning och att bibehålla och utveckla befintlig service. Den fördjupade översiktsplanen föreslår även
ett så kallat LIS-område (Landsbygdsutvecklingsområde i strandnära läge) inom Katthammarsvik för att
möjliggöra näringslivsutveckling och stärka samhället som serviceort och öka dess attraktivitet både som
boende-, arbets- och besöksort.
Plankartan pekar ut förslag till ändrad/ny markanvändning samt de markområden där den pågående
markanvändningen och/eller gällande byggnadsplan är styrande.
De olika områdena benämns:
Bebyggelseområde (I-V) där exploatering ska ske genom detaljplaneläggning.
Kompletteringsområde (VI) där exploatering kan ske genom bygglovprövning eller
detaljplaneläggning och följa uppställda riktlinjer.
LIS- område pekar ut område i strandnära läge med möjlighet att tillskapa verksamhet som kan stärka landsbygdsutveckling.
Naturstråk utmed Kattviken, vilket kan kopplas vidare till befintliga rörelsestråk, föreslås.
Rekreationsområde i Ojselhagen
Förslaget möjliggör för uppskattningsvis ett 80-tal nya bostadsenheter i Katthammarsvik.

INLEDNING
I Region Gotlands regionala utvecklingsprogram Vision Gotland 2025 pekas Katthammarsvik ut som en
viktig serviceort för Östergarnslandet. ”Målbilden för serviceorterna är att oavsett var man bor på
Gotland – på landsbygden, i tätort eller i Visby, vid kusten eller i inlandet – ska det finnas tillgång till
affärer, service, kultur och upplevelser inom rimligt avstånd. Stad och land samspelar och utvecklas
utifrån sina egna styrkor och bidrar till att den inomregionala balansen bibehålls.” Översiktsplanen Bygg
Gotland 2010-2025 anger riktlinjer för framtagandet av fördjupade översiktsplaner för de utpekade
serviceorterna:




Fördjupade översiktsplaner ska tas fram för att öka de utpekade serviceorternas attraktivitet
både som boende- och arbetsorter. För att stärka landsbygdsutvecklingen i sin helhet ska
utvecklingspotentialer i serviceorternas omland integreras i detta arbete.
Sociotopkartor bör användas som planeringsunderlag under framtagandet av fördjupade översiktsplaner för de
utpekade serviceorterna.
I de fördjupade översiktsplanerna för de utpekade serviceorterna ska kartläggning av möjliga nya
industriområden genomföras.

Vidare beskrivs att ”De fördjupade översiktsplanerna ska utifrån respektive orts bebyggelsesturktur, karaktär och
unika möjligheter analysera lämplig bebyggelseutveckling, möjlig vatten- och avloppsutbyggnad, klimatfrågorna och dess
konsekvenser och föreslå lämpliga utbyggnadsområden och kompletteringsmöjligheter för nyetablering och utveckling av
såväl industri, företag som bostäder. Även områden som inte är lämplig för ny bebyggelse kan pekas ut.”
Bygg Gotland anger även att ”Utredning kring gång- och cykelinfrastrukturen bör också genomföras
”och ”grönstrukturinventeringar och hushållsundersökningar är viktiga planeringsförutsättningar.”
Katthammarsvik hanteras i översiktsplanen inom Delområde öster där samhället har en viktig roll som
serviceort inom Östergarnslandet. Här nämns även Romas betydelse för Östergarnslandets befolkning
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och dess tillgänglighet till service, kulturutbud, utbildning och sysselsättning. Katthammarsvik har även
en viktig funktion som serviceort för tillfälliga besökare och fritidshusägare.
Inriktningen i Bygg Gotland 2010-2025 är att nyetableringar ska underlättas och stimuleras i de utpekade orterna så
att näringslivet, servicefunktioner och kollektivtrafiken kan utvecklas. Inom ramen för framtagandet av den
fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet hanteras därför även ett förslag till fördjupad översiktsplan för
Katthammarsvik.

PLANERINGSUNDERLAG
Historisk tillbakablick
Katthammarsviksområdet är fattigt på fornminnen av den enkla anledningen att det ännu under
bronsålder till stora delar låg under vatten. Strandlinjen gick då bara några hundra meter från
Östergarnsberget. De flesta av Katthammarsviksområdets större gårdar, Ganne, Gutenviks, Tomase,
Vike, Hallvide och Katthamra, har troligtvis sitt ursprung i vikingatid. Att området var en betydelsefull
del av Östergarn – eller Nygarn som socknen hette ännu under 1600-talet – kan läget för den medeltida
kyrkan ge belägg för.
Vid mitten av 1600-talet uppmuntrade den svenska staten export av bränd kalk från Gotland. Eftersom
detta krävde anläggningar i form av kalkugnar, lador och bryggor behövdes också ett större
investeringskapital. Detta ledde till att det var de kapitalstarka köpmännen från Visby som tog hand om
den nya exportnäringen. Katthammarsvik var på flera sätt en väl lämpad plats för en kalkugn. Råvaran
fanns relativt nära och det fanns en duglig hamn, och mindre gårdar som kunde köpas för ett hyfsat pris.
Katthammarsviks kalkugn anlades troligen under 1660-talet, och det byggdes kalklador för lagring och
utlastningsbryggor. Ugnen var i drift till mitten på 1800-talet och hörde en tid till de större
anläggningarna på Gotland. Ytterligare två ugnar anlades under 1800-talet vid kanten av
Östergarnslandet.
Exporten av bränd kalk var en lönande verksamhet vilket också satte sina spår i bebyggelsen. Både
Katthamra och Borgvik huserade en tid så kallade kalkpatroner som inte bara ägnade sig åt kalkbränning
utan även annan affärsverksamhet. Bebyggelse i form av lagerlokaler, magasin och andra
verksamhetsanknutna byggnader finns kvar i samhället. Berget utgjorde på så sätt en viktig förutsättning
för livsuppehälle i Katthammarsviksområdet och bidrog också den karaktär av bebyggelse som finns i
samhället och dess ekonomiska historia. Den tidigare öppna marken runt samhället upprätthölls med
bete men även av det stora behovet av ved/ bränsle till kalkugnarna. Efterfrågan på bränd kalk dalade
men marknaden för rå kalk blev stor, även internationellt. Det blev lönsamt att öppna nya kalkbrott och
strax efter sekelskiftet 1900 startade ”Gotländska Kalkstensaktiebolaget Katthammarsvik” brytning av
kalksten i Östergarnsberget. Stenen fördes så småningom med en drygt två kilometer lång linbana från
brottet ner till Katthammarsviks hamn. År 1921 upphörde kalkstensbrytningen.
Katthammarsviks bebyggelseutveckling
Den äldsta bebyggelsestrukturen är de sex stamgårdarna från 1600-talet; Ganne, Gutenviks, Tomase,
Vike, Hallvide (idag Borgvik) och Katthamra. De ligger i huvudsak kvar på samma plats som för över
300 år sedan. Det var först under 1800-talets skiftesreformer som det äldre bebyggelsemönstret
förändrades. Många gårdar flyttades ut till nya tomtplatser, en omfattande nyodling tog fart och
befolkningen växte. Den stora förändringen för Katthammarsvik skedde under slutet av 1800-talet när
inflyttningen till området ökade. Tack vare statens näringspolitiska åtgärder kunde hantverkare, handlare,
sjömän, stenarbetare, tullare etc bosätta sig på orten. Inflyttarna arrenderade eller köpte mindre tomter
och småhusbebyggelsen spred sig långsamt i anslutning till vägnätet. Det är just ansamlingen av småhus
från tidperioden omkring 1860-1920 som ger Katthammarsvik sin karaktär vid sidan av de större
mangårdsbyggnaderna vid Katthamra, Borgvik, Annas nöje och Länsmansgården.
Småhusbebyggelsen från denna tid består nästan uteslutande av mindre trähus i ett och ett halvt plan
med tillhörande ekonomibyggnader i lummiga tomter. Varje hus har sin personliga prägel men bildar
tillsammans en enhetlighet tack vara lokala byggnadstraditioner och byggnadsmaterial. Den senare delen
av 1900-talet uppvisar en del nya drag i bebyggelsemönstret. I takt med ökad service på alla områden
tillkom lokaler för bland annat bank, post, äldrevård, småindustri och turismaktiviteter. Ny bebyggelse
har tillkommit i form av pensionärsbostäder, radhus och villor. Under de sista decennierna har
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närservicen försämrats då ex bank- och postkontor har lagts ned. En stor del av småhusbebyggelsen har
också omvandlats till sommarstugor.
En bebyggelseinventering utifrån kulturhistoriska värden genomfördes under 1990-talet.
Gällande plan
För Katthammarsviks samhälle gäller en byggnadsplan från 1970.
På tre platser inom byggnadsplanen har nya detaljplaner tagits fram (1971, 1994, 2009) och ersatt den
gamla. På kartan markeras också pågående planarbete (2016). Byggnadsplanen från 1970 är dock den
plan som styr den största delen av markanvändningen i Katthammarsvik. Byggnadsplanen syftar till att
stärka Katthammarsvik som serviceort för fast boende och sommarboende. Planen tillskapar byggrätter
för bostäder med strävan att komplettera befintlig bebyggelse så att även viktiga grönområden kan
bevaras. I byggnadsplanen finns även byggrätter för bland annat samlingslokaler, handel, hotell- och
pensionatsändamål, hamnområde, motortrafikändamål och allmänt ändamål. I de senare tillkomna
detaljplanerna finns byggrätt för centrum, bostäder, vård och kontor.
Byggnadsplanen lyfter fram vikten av att bevara de öppna markerna mellan samhället och
kyrkan/Östergarnsberget där kyrktornet och Östergarnsberget, med dess lodräta klippvägg, bildar en
markerad siluett i landskapet. Planen pekar även ut grönområden/parkmark (som ej får bebyggas) med
syfte att bevara stranden och området kring Borgvik, badstranden och det flacka strandområdet öster
om samhället samt för att Katthamra gårds läge i landskapet ska förbli fritt.
Dessa öppna marker skyddas även av ett förordnande enligt §113 byggnadslagen (numera 6 kap 5§ planoch bygglagen). Syftet med bildandet av förordnandet var bland annat att den allmänna platsmarken
skulle överlåtas utan ersättning för avsett ändamål till samfällighetsförening för förvaltande av marken.
Om ändringar ska göras i byggnadsplanen inom parkmarken måste Region Gotland ansöka hos
Länsstyrelsen om att upphäva förordnandet på platsen. I samband med förändringar i PBL som trädde i
kraft den 1 januari år 2015 tas bestämmelserna om förordnande bort, dvs. bestämmelser i 6 kap 3-10 §§
PBL upphör att gälla. Enligt övergångsbestämmelserna i PBL ska beslut om skyldighet att avstå eller
upplåta mark eller annat utrymme upphöra att gälla den dag då genomförandetiden för detaljplanen går
ut, dock tidigast efter utgången av år 2018.
Stora delar av byggnadsplanen har byggts ut, men enstaka tomter för bostäder är fortfarande obebyggda.
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Tolkning av gällande byggnadsplan
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SERVICE

Vid tiden då den tidigare fördjupade översiktsplanen togs fram under 1980-talet fanns en hel del
kommersiell service i Katthammarsvik: taxi, bank, blommor, färghandel, järnhandel, bilreparation och
matvarubutik. Den allmänna servicen bestod, ungefär det samma som idag, av apoteksombud,
bygdegård, museum, ålderdomshem. Dock fanns det även bank och affär i Kräklingbo. Matvaruaffären
erbjuder idag service så som Svenska spel, Apotek, drivmedelsstation, post (frimärken och brev),
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utlämning från systembolaget samt återvinningsstation. Kosmo Katthammarsvik, ett nytt äldreboende
med 30 platser, invigdes 2014. Där erbjuds också en trygghetspunkt för boende på Östergarnslandet.
I den tidigare folkskolan (Östergarns skola) huserar idag flertalet företag däribland: fotograf, tandläkare,
advokat, yogastudio, hälsa och skönhet samt webbutveckling. I hjärtat av huset finns också ett välbesökt
åretrunt- öppet café. I Katthammarsvik finns flera företag kopplade till turism så som restauranger,
pensionat, rökeri och handelsbod.
Kollektivtrafiken trafikerade 1980 Katthammarsvik ungefär på samma sätt som idag. Kollektivtrafiken
har 2016 en linje som trafikerar Östergarnslandet, linje 41. Under vår, höst och vinter går linjen sträckan
Visby-Katthammarsvik. Under sommaren förlängs linjen fram till Sandviken i Östergarn.
Under 1980-talet gick ca 40 barn i Kräklingbo skola och drygt 50 barn i Östergarn skola. Idag går det ca
50 barn i Kräklingbo skola. Ett ökat elevunderlag är en viktig fråga och regionen bör stötta till
inflyttning av barnfamiljer till området. Ett sätt skulle vara att regionen tillåter uppförande av
flerfamiljshus, i första hand i närheten av nuvarande skolan och i Katthammarsvik. Att serviceorten
fungerar året runt är avhängigt elevunderlaget till skolan, varför en stöttning av service och näringsliv är
grundläggande. Här spelar också långsiktiga lösningar för vatten och avlopp en viktig roll.
Närmsta annan service finns idag i Roma (ex bibliotek, apotek, bank, utbildning, trygghetspunkt) samt i
Ljugarn (ex postutlämning).
VATTEN OCH AVLOPP
Kommunalt vatten

Stora delar av Östergarnslandet kännetecknas idag av vattenbrist. Även den kommunala vattentäkten
som försörjer Katthammarsvik har varit otillräcklig, och transport från Stånga av vatten för att klara
behovet har skett varje sensommar och höst. År 2014 transporterades över 1000 m 3 vatten till
Katthammarsvik. För att kunna förse i första hand verksamhetsområdet i Katthammarsvik med
tillräcklig mängd dricksvatten har nu ett bräckvattenverk med membranteknik som via en
distributionsledning försörjer Katthammarsvik med dricksvatten byggts och satts i bruk. Herrviks
bräckvattenverk invigdes i juli 2016.
Detta kommer att möjliggöra för fler fastigheter att ansluta sig till kommunalt vatten i Katthammarsvik,
och det kommer även finnas möjlighet för fastigheter längs med ledningsdragningen att ansluta till
kommunalt vatten genom gemensamhetsanläggningar. Regionen upphör att sköta det tidigare
hämtstället och skänker anläggningen till samfälligheten i Katthammarsvik. Utanför Katthammarsviks
verksamhetsområde ska anslutning längs ledningsdragningen ske i första hand genom lokala VA-projekt.
Det är dock inte möjligt att längs denna sträcka ordna kommunalt avlopp.
Kommunalt avlopp

Det kommunala avloppsreningsverket i Katthammarsvik är i behov av restaurering varför investeringar
sker för att förbättra verket och utöka dess kapacitet från dagens 700 personenheter till 1000 pe. Det
åtgärdade avloppsreningsverket planeras vara i drift under 2017. Möjligheterna till att eventuellt ansluta
ytterligare abonnenter framöver ska ses över. Det kommunala verksamhetsområdet för VA utökas inte,
däremot finns det genom lokala VA-aktörer möjlighet att koppla på anslutningspunkt vid ett samfällt
VA-nät.
Lokaliseringen av avloppsreningsverket har diskuterats en längre tid och det är känt att fastighetsägare i
Katthammarsvik vill hitta en ny plats för verket. Detta är i dagsläget inte aktuellt då det skulle medföra
mycket höga kostnader för VA-kollektivet. Det anses heller inte troligt att i närområdet hitta en bättre
recipient.
Dagvatten

Dagvatten är det vatten som rinner på markytan, ofta smältvatten eller regnvatten från tak eller
hårdgjorda markytor. Varje fastighetsägare ansvarar för att dagvattenhanteringen fungerar. I och med ett
förändrat klimat med högre risk för exempelvis kraftiga skyfall, och en ökad bebyggelse med större
hårdgjorda ytor, är detta en viktig fråga för samhällsbyggnaden i framtiden. Rinner inte dagvattnet undan
på ett tillförlitligt sätt kan det orsaka stora problem så som översvämningar i hus och källare. I de
föreslagna bebyggelseområdena föreslås i hög utsträckning att den skogliga karaktären bör bibehållas. Det innebär att
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avrinningen inte ökar i lika hög grad som vid annan exploatering. Även gröna tak kan vara en anpassning för att inte
avrinningen ska öka.
I Katthammarsvik ligger många områden under + 2.0 meter över havet, och dessutom är flera områden
mycket sanka. Genom planområdet rinner också en rad naturliga vattensystem. Dessa vattensystem och
våtmarker är viktiga att värna och bör därför inte dikas ut ytterligare till förmån för exempelvis
exploatering. Regionen ansvarar för ett antal befintliga diken, i övrigt är de fastighetsägarnas ansvar
Tekniska nämnden har gett teknikförvaltningen i uppdrag att ta fram en särskild dagvattenstrategi. Detta
projekt påbörjades i februari 2015 och förväntas antas under hösten 2016.
Vattenskyddsområde

Inom planområdet finns ett vattenskyddsområde.
För karta se s xx under Riktlinjer för vatten och avlopp.
NÄRINGSLIV OCH SYSSELSÄTTNING

I takt med samhällsutvecklingen under mitten av 1800-talet och framåt började en långsam inflyttning
till Katthammarsvik av handlare, skräddare, smeder, skomakare, sjöfolk, tilltjänstemän och andra.
Platsen började få en prägel av ett litet samhälle. Bebyggelse av småhuskaraktär spred sig i huvudsak
längs de stora vägarna från korsningen vid Gutenviks till hamnen och vidare mot Vike och Vassmunds.
Att orten klassades som lanthamn med möjlighet till import och export hade också stor betydelse, bl. a
att bryggor byggdes ut med medel från s k lanthamnsfonden och att Gotlandsbolagets båtar angjorde
hamnen på sina lanthamnsturer.
Wallins café startades av Maggi Wallin 1935. Det blev snabbt en populär mötespunkt i Katthammarsvik
och byggdes ut under 1950-talet till sitt nuvarande utseende. Idag består verksamheten av bl. a pralinoch salvtillverkning. Kiosken som har stått på samma plats i nästan 80 år har fortsatt öppet sommartid.
Turism

Runt år 1900 började de första egentliga turisterna att söka sig till Katthammarsvik. Bad och den vackra
naturen lockade somliga att bygga egna sommarhus och andra att hyra in sig i de pensionat som
öppnades – Annas nöje och Borgvik. Det innebar ett ekonomiskt tillskott till orten som fick ökad
stabilitet för handelsbodar och serviceinrättningar.
Besöksnäringen har de senaste hundra åren växt stadigt och är nu en betydande näringsgren för
Katthammarsvik. Samhället erbjuder fortsatt både pensionat och vandrarhem liksom restaurang och
försäljning av fisk och hantverk. Badplatsen, naturmiljön och de vackra byggnaderna lockar också många
besökare.
År 2010 startade på initiativ av Nygarn Utveckling AB ett Leaderprojekt för att stärka Östergarnslandet
som besöksplats och för att skapa både nya arbetstillfällen och mötesplatser för närboende. Projektet
Besöksplats Östergarn – strandbygdens kalklandskap utgick bl. a från de höga naturvärden och den
unika miljö som finns på Östergarnslandet och som är en mycket stor reseanledning för besökare. Detta
resulterade bland annat i att fem vandringsleder skapades, flera med utgångspunkt i och anslutning till
Katthammarsvik. Vandringslederna har stor potential att bli viktiga målpunkter för besökare, på längre
sikt planeras en paketeringen av vandringslederna som kommer att säljas i ett helhetskoncept i form av
resor med mat, boende och guidade upplevelser. Även Östergarn gamla skolas förvandling till Skolhuset
Östergarn som idag inrymmer en rad olika typer av verksamheter, liksom ett besökscentrum som
tillhandahåller information om trakten i form av utflyktsförslag med kartor och relevanta fakta om
bygdens sevärdheter av unika natur- och kulturskatter, men också nutida verksamhet inom lantbruk,
fiske och turismföretagande, bidrar till Katthammarsviks utveckling. Skolhuset med det året runt öppna
Trädgårdscaféet samt en rad besöksintensiva arbetsplatser gör att platsen är en viktig målpunkt och
mötesplats både för besökare och boende i Katthammarsvik.
Turismen har utvecklats till att vara en av Östergarnslandets viktigaste näringar och det är av stor vikt att
utvecklingen sker i positiv riktning i samklang med de natur- och kulturvärden som är en stor del av
reseanledningen till området. Besöksnäringen bidrar till sysselsättning i många små företag exempelvis
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inom byggbranschen, uthyrning av sommarstugor, camping, restauranger och förädling av
jordbruksprodukter, och bibehållandet av service i Katthammarsvik. Den korta säsongen innebär att få
kan livnära sig enbart på turismen, men bidrar i kombination med andra näringar möjligheten till fortsatt
åretruntboende på Östergarnslandet.
Hamnen

Region Gotland äger piren i Katthammarsvik samt närliggande markområde på land som idag används
som parkeringsplats och busshållsplats. Piren är byggd på träkistor och har varit i så pass dåligt skick att
det inte har varit möjligt att beträda den. En upprustning och renovering av piren har påbörjats under
2014 och beräknas vara slutförd vid årsskiftet 2015/16. Tekniska nämnden har beslutat att efter
upprustning lämna piren med tillhörande mark till försäljning. En upprustning av piren har genomförts
och det föreligger idag inga risker med att beträda piren.
KULTURVÄRDEN

Katthammarsviks samhälle är naturskönt beläget vid en vik av Östersjön. Ett relativt gott hamnläge i
kombination med lättillgängliga fyndigheter av brytvärd kalksten skapade redan tidigt förutsättningar för
ortens fram- och tillväxt. Bebyggelsemiljön i Katthammarsvik är av blandad karaktär. Här finns aktiva
lantbruk med bondgårdar, små arbetar- och hantverkarboställen, frikyrkokapell, affärer,
högreståndsmiljöer, sommarhus och pensionat - sammantaget en mycket välbevarad kulturmiljö där den
sociala och ekonomiska utvecklingen fortfarande är läsbar.
Förutom gårdarna i söder ligger bebyggelsen väl samlad längs de stora vägarna. Till detta kommer också
Katthamras herrgårdsliknande manbyggnad, Borgviks samlade gårdsmiljö från kalkpatrontiden och det
märkliga "Annas nöje". Vid hamnen finns resterna av Katthammarsviks kalkugn, fiskeläget och ett
välbesökt rökeri med restaurang. Varje hus fick en individuell prägel, men ändå fanns där enhetlighet
som åstadkoms tack vare lokala byggnadstraditioner och byggnadsmaterial. Under 1800-talets senare
hälft började en långsam inflyttning till Katthammarsvik av handlare, skräddare, smeder, skomakare,
sjöfolk, tulltjänstemän och andra. Platsen började få prägel av ett litet samhälle. Av betydelse för
Katthammarsviks utveckling var också att orten klassades som lanthamn med möjlighet till export och
import. Vid sekelskiftet 1900 började de första turisterna att söka sig till Katthammarsvik lockade av
badmöjligheter och den vackra naturen. Några började bygga egna sommarhus, andra valde att i stället
hyra in sig i de pensionat som öppnades - Annas nöje och Borgvik. Under den senare delen av 1900 talet
har en del nybebyggelse tillkommit i form av ålderdomshem, radhus och villor.
Särskild värdefull bebyggelse/bebyggelsemiljö i Katthammarsvik:

Katthamra är en gård som för första gången dyker upp i 1700-talets kartmaterial. Manbyggnaden är i
stort oförändrad från tillkomsttiden medan en del av uthusen tillkommit i slutet av 1800-talet.
Borgvik är en kalkpatrongård från samma tid som de ovan nämnda, till denna gård finns dock en stor
mängd bebyggelse som skiljer sig från övriga gårdar genom dess koppling till kalknäringen.
Hantverkargårdar finns ett antal i dagens samhälle. De utgörs av små trähus, ibland även stenhus med
torpkaraktär, ofta med snickarglädje och glasad veranda. Samtliga är uppförda under tiden omkring 1850
till en bit in på 1900-talet. Tomterna karaktäriseras av relativt stora trädgårdar med fruktträd och
grönsaksland. Ofta finns små ekonomibyggnader kvar, relativt oförändrade och i gott skick. Liggande
rödmålad panel, vita knutar och fönsterfoder med snickarglädje är typiskt. Taken är oftast av tegel.
Sekelskiftesvillor i trä med ljust gula eller röda fasader är också de vanliga inne i Katthammarsviks
samhälle. Byggnaderna utmärker sig genom sin storlek i förhållande till övrig träbebyggelse. Fasaden har
liggande panel, snickerierna är av hög kvalitet. Taken är av röd eller grön falsad plåt. Snickarglädje
förekommer ofta och då av mycket hög kvalitet. Trädgårdarna är väl tilltagna och omgärdas av vackra
staket. Uthus och till en viss del också ekonomibyggnader förekommer.
SOCIOTOPKARTERING

Region Gotland har de senaste åren använt sig av sociotopkarteringar för att åskådliggöra det sociala
perspektivet i den fysiska planeringen. Det är ett sätt att lyfta vardagslivsperspektivet och hur invånarna
använder den offentliga utemiljön och vilka platser och stråk som är viktiga. I Katthammarsvik
genomfördes intervjuer och workshops där 22 personer deltog under höst och vinter 2013.
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För att hitta personer att intervjua identifierades olika nätverk i Östergarnslandet, med fokus på
Katthammarsvik. I detta ingick ideella organisationer, föreningar, företag och privatpersoner. Ur detta
nätverk valdes grupper ut som lämpade sig att intervjua. Föreningar med både äldre och yngre
medlemmar valdes ut för att fånga upp åsikter från olika åldersgrupper liksom att fördelningen mellan
antal intervjuade män och kvinnor säkerställdes.
Flera av intervjupersonerna beskriver att känslan av frihet är en stor fördel med att bo på
Östergarnslandet och i Katthammarsvik. De boende i Katthammarsvik har ofta mycket nära till något av
de grönområden som de använder i sin vardag. De intervjuade personerna rör sig generellt mycket
utomhus.
Sammanfattningsvis är de mest välbesökta grönområdena i Katthammarsvik Östergarnsberget,
Grogarnsberget och badplatsen. Besöken vid badplatsen är dock säsongsbetonade eftersom strandens
funktion så som badplats är kopplad till sommaren. På vintern väljer vissa att gå till andra platser hellre
än stranden eftersom det då är kallt och blåsigt vid havet. Det är trots allt många som fortsätter att
komma till stranden året om, även om besöken inte är lika många på vintern som på sommaren.
De stråk som flest personer i studien använder är Slingan, Ojselhagen och Amiralens väg. Ojselhagen
ligger nära många av de boende vilket gör det till en bekväm plats att gå till. Detta faktum syns tydligt
för den som gör ett besök i skogen. Där finns många olika, vältrampade stigar att vandra på vilket
bekräftar att området används mycket. För att läsa hela rapporten se Bilaga 2.
Under samrådet har ytterligare synpunkter och erfarenheter lämnats till samhällsbyggnadsförvaltningen.
De har till största del handlat om området längs Kattviken och huruvida detta område sköts på ett
tillfredsställande sätt. Dessa samt andra synpunkter på bl a trafik och trygghet längs vägarna har tillförts
socioptkarteringen. Några nya sociotopytor har inte lämnats utan inkomna yttranden har istället förstärkt
de ytor av sociotopvärden som beskrivs i sociotopkarteringen. Den uppdaterade versionen finns på
regionens hemsida.
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Planförslag
Planförslaget för Katthammarsvik syftar till att stärka samhället som serviceort, att föreslå platser för ny
bebyggelse och att ange vilken karaktär som ska prägla ny bebyggelse. Att eftersträva en mer samlad
bebyggelse är en grundläggande princip för exploatering på Gotland.
Katthammarsvik har en stark bykaraktär. Föreslagna bebyggelseområden och kompletteringsområden
förstärker den bebyggelsestruktur som Katthammarsvik har idag och som är ett resultat av hur samhället
historiskt växt fram. Bebyggelsen samlas utefter och i anslutning till samhällets huvudväg – Jacob Häggs
väg, och som förtätning kring de äldre centrala delarna kring sockencentra vid Östergarn kyrka och
gamla skola. En utveckling av bostäder längs Lassar Kviar i höjd med idrottsplatsen sammanbinder
tydligare tre målpunkterna i dagens samhälle, livsmedelsaffären, kyrkan/företagshotell/restaurang och
hamnen/badplatsen.
Planförslaget innefattar flerfamiljshus, radhus, men även friliggande villor. Planförslaget innefattar ca 80
nya bostadsenheter. Bostadsbebyggelsen ska kunna kombineras med icke störande verksamheter. Mer
detaljerade studier krävs för att utreda vilka verksamheter som är möjliga att bedriva tillsammans med
exempelvis bostäder.
Planförslaget redovisar några områden med en markanvändning som inte är förenlig med gällande
byggnadsplan från 1970. En bedömning har gjorts utifrån dagens behov vilket resulterar i att
byggnadsplanen bör ändras för dessa platser. Även områden som inte tidigare varit planlagda har
föreslagits. Genom att bebyggelsen hålls samlad kan det omgivande landskapet hållas fri från bebyggelse.
Närheten till naturen är en stor kvalité för både boende och besökare.
Bebyggelsen i Katthammarsvik idag är mycket varierad i utformning och byggnadsstil. Här blandas
gamla kalkpatrongårdar med villor, radhus och enklare sommarhus.

Avgränsning
Östergarnsberget (Gannberget) utgör tillsammans med länsväg 631 i söder en naturlig gräns. Med en
högsta höjd 40 m över havet och sina skarpa klippkanter skapar klinten karaktär åt landskapet, och en
vacker utsikt mot norr. I väster avgränsas samhället med skogspartiet Ojselhagen. I öster avgränsas
samhället av Grogarnsberget och Hammaren, samt i norr av Östersjön.
Katthammarsviks samhälle nås från väster via länsväg 631. Länsvägen kantas mestadels av lövträd. Vid
infarten till Jacob Häggs väg möts man av några av samhällets viktigaste byggnader; bygdegården och
matvarubutiken. Den gamla vägen löper parallellt med länsvägen på dess norra sida. Även den är idag
entré till samhället. Vägen slingrar sig genom ett vackert kulturlandskap med små gårdar och hus.
Närmare Jacobs Häggs väg ligger husen tätare.

ÖVERGRIPANDE BEBYGGELSERIKTLINJER








Den sammanhållande karaktären för samhället är den låga bebyggelsen (max 2 våningar)
vilket även fortsatt ska vara tongivande för Katthammarsvik.
Tillkommande bostads- och servicebebyggelse bör också anpassas till och underordna sig den
befintliga miljön.
Flertalet av de utpekade områdena ligger i skogsmiljö. En skoglig karaktär på dessa tomter ska
därför eftersträvas.
Vid bygglovspliktiga ändringar av särskilt värdefull bebyggelse ska projektering bygga på en
antikvarisk förundersökning.
Komplettering i en särskilt värdefull bebyggelsemiljö kräver en anpassning till den befintliga
bebyggelsen vad gäller placering, skala och utformning. Projektering ska inledas med att
byggherren beställer en antikvarisk förundersökning för att på ett tidigt stadium utreda
kulturmiljöns specifika värden och förutsättningar.
Förutom de riktlinjer som föreslås i respektive bebyggelseområde gäller den fördjupade
översiktsplanens övergripande riktlinjer och riktlinjer för bebyggelse och bygglov.
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På grund av de särskilda markförutsättningarna i Katthammarsvik föreslås följande riktlinjer för ny
bebyggelse:
 Ingen ny bebyggelse under + 2.0 m öh. Lägsta golvnivå minst 50 cm över omkringliggande
mark. Detta gäller även för områden som inte ligger i direkt anslutning till kusten.
 Källarlösa hus.
 Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).
En mer detaljerad avvägning mellan olika intressen görs i detaljplaneskedet.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Inom föreslagna nya bebyggelseområden ges möjlighet att etablera verksamheter som går att kombinera
med boende. Områdena är schematiskt utlagda på plankartan. Exakta gränser för möjlig exploatering
klarläggs i detaljplaneskedet efter platsens förutsättningar.
Nedan följer en kort beskrivning av utpekade bebyggelse – och kompletteringsområden.
Område I (Ojselhagen – nedanför äldreboendet)

Bebyggelseområde där exploatering ska ske genom detaljplaneläggning.
Området är idag en del av skogsområdet Ojselhagen med en höjdrygg i södra delen. Det är gångavstånd
till affär, kollektivtrafik och rekreationsområde. Här föreslås flerbostadshus i två våningar med utvändiga
entréer i skoglig miljö anpassade till terrängen. Det är vikigt att behålla en tydlig skogsridå mot
äldreboendet men med koppling till den låga radhusbebyggelsen i öster. Området kan angöras via
förlängning från Ganneväg som kopplas ihop med Estrids väg. Eventuellt kan enstaka friliggande
villatomter tillkomma utmed den nya anslutningsvägen mellan Ganne väg och Estrids väg. Markens
beskaffenhet måste dock utredas vidare då delar av området ligger lågt och kan vara sankt. Vid
detaljplaneläggning ska hänsyn tas till förekommande naturvärden.
För bebyggelse i skogsmiljö förespråkas träpanel i dov kulör. Bebyggelsen bör anpassas till naturen. Ca
15-20 lägenheter kan tillkomma samt eventuellt enstaka tomter för friliggande villor. Det är av stor vikt
att möjligheten att ströva genom området kvarstår och att tillgängligheten till rekreationsområdet
säkerställs vid eventuell exploatering.
Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för VA.
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Område II (Tomase)

Bebyggelseområde där exploatering ska ske genom detaljplaneläggning.
Området är idag en del av skogsområdet Ojselhagen. I anslutning till området finns sankmark vilket bör
tas hänsyn till vid exploatering. Här föreslås friliggande villor på naturtomter. Det är viktigt att bevara
tallar och naturmark i möjligaste mån vid exploatering samt behålla en växtlighetsridå mot befintliga
villatomter. Träpanel i dova kulörer förespråkas. Tomtstorleken bör därför inte understiga 1200 kvm.
Uppskattningsvis kan 16 villatomter tillkomma.
Angöring till området föreslås via Tillys väg samt från planlagd angöring en bit norr ut på Jacob Häggs
väg. Dessa angöringsvägar kan även göra Ojselhagen mer tillgänglig som rekreationsområde. Det är av
stor vikt att möjligheten att ströva genom området kvarstår och att tillgängligheten till
rekreationsområdet säkerställs vid eventuell exploatering.
Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för VA.
Område III (Gutenviks)

Området är idag planlagt som parkmark men föreslås som bebyggelseområde för bostäder. En ändring
av gällande detaljplan måste ske vid exploatering.
Här föreslås friliggande villor men området lämpar sig även för radhusbebyggelse i 1 1/2 plan. Högre byggnadshöjder
anses inte lämpligt med hänvisning till områdets vegetation och bebyggelsemönster. Exploateringen sker på
naturtomter där den äldre ängs- och hagkaraktären beaktas. Vid planläggning bör även bevarande av grön korridor för
flora och fauna liksom för sociala värden beaktas. Det är en fördel om möjligheten att röra sig genom området kvarstår
samt att utblickar tas tillvara vid eventuell exploatering. Inom området kan det finnas blöta och låga partier.
För friliggande villor bör tomtstorleken inte understiga 1500 kvm för att bibehålla den befintliga
bebyggelsekaraktären i området.
Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för VA.
Vid kommande detaljplaneläggning bör områdets vägnät ses över.

Område IV (Haralds hage)

Området är idag planlagt som parkmark men föreslås som bebyggelseområde för bostäder. En ändring
av gällande detaljplan måste ske vid exploatering.
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Här föreslås friliggande villor men området lämpar sig även för radhusbebyggelse i max 1 1/2 plan. Planläggning får
utreda i vilken omfattning ny exploatering kan vara möjlig i förhållande till exempelvis bevarande av öppenhet och
placering i förhållande till vägen samt naturvärden.
Vid detaljplaneläggning ska området anslutas till kommunalt VA.

Område V (Ganne Lassar Kviar)

Bebyggelseområde där exploatering ska ske genom detaljplaneläggning.
En ny etablering av bostäder är lämpigt i detta område norr om/ i höjd med idrottsplatsen på båda sidor
längs Lassar Kviar. Bebyggelse ska placeras rytmiskt längs vägen liksom befintlig bebyggelse. 1-1½ plan
småhus. Inom hela området förespråkas trähus på naturtomt i en färgskala som harmoniserar med
naturen. Klintkanten längs Grogarnsberget sätter en tydlig horisont som ställer krav på byggnadernas
höjd och placering, samt att de lämnar utblickar mot klinten. Vatten och avlopp ska lösas enskilt med
gemensamhetsanläggning. I dagsläget finns en VA-aktör som kan erbjuda anslutning till samfällighetens
VA-nät. Uppskattningsvis kan ca 15-20 bostäder rymmas inom föreslaget bebyggelseområde.
Området sträcker sig på båda sidor av Lassar Kviar. För den östra delen i anslutning till idrottsplatsen
gäller följande riktlinjer för detaljplaneläggning: Tillkommande bebyggelse ska hålla distans till och inte
inkräkta på de inre delarna av området och dess natur samt till vandringsleden Amiralens väg som löper
i ytterkant av området i öster. Närmast tennisbanorna är det även möjligt med turismverksamhet. Inom
området förekommer blöta partier, främst i norr, vilket kräver närmare utredningar.
För västra delen av området möjliggörs för en glesare exploatering än i den östra delen. Bebyggelse ska
här placeras så att de stärker skogsbrynet och bidrar till en förstärkning av landskapsrummet. Den äldre
mer högresta skogen bör fungera som avgränsning av lokalisering av bebyggelse. Äldre träd ska i stor
utsträckning sparas med inriktningen bebyggelse i skog och naturtomter. Norra delen av området mot
infarten till Gutenviks gård bör planläggas som naturmark och inte bebyggas utan istället öppnas upp.
Det är viktigt ur kulturmiljösynpunkt att bevara landskapsbilden och det pågående betet både mot
länsväg 560 och mot Lassar Kviar/Katthammra gård. I utkanterna av det aktuella området där
karaktären av högre växtlighet möter betesmark finns ett antal fornlämningarna, bl. a odlingsrösen och
stensträngar från 1700- och 1800-tal. Dessa kan i samband med ev exploatering bättre friläggas och bli
ett attraktivt tillskott till boendemiljön. Fornlämningar får inte tas bort.
Delar av området är sankt och närmare utredningar krävs för att säkerställa markens lämplighet.
Enskild/samfälld avloppslösning.
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En gång- och cykelväg kan binda ihop samhället.

KOMPLETTERINGSOMRÅDE
Område VI (Vassmunds)

Område där komplettering kan ske genom bygglovprövning eller detaljplaneläggning.
Området utgörs idag av betesmark och skog och kan utgöra en förlängning av Katthammarsviks
samhälle utefter Grogarnsvägen/Östergarn Grogarns som kantas av mindre gårdar, hagar och små
skogspartier. Efter vägen mot Hammaren ges vackra utblickar mot havet och omgivande öppna marker.
Här kan viss komplettering till befintlig bebyggelse ske utmed vägen samt i dess närhet. Tillkommande
bebyggelse ska följa nuvarande bebyggelsemönster. Utblickar mot havet ska bevaras. Delar av området
är sankt och närmare utredningar krävs för att säkerställa markens lämplighet. Vid bygglovprövning ska
särskilt naturvärden beaktas för lämplig lokalisering. Vid komplettering inom området är det i dagsläget
ej möjligt att ansluta till kommunalt VA. Enskild/samfälld vatten- och avloppslösning. Provpumpning
och redovisning av vattenkvalitet krävs.
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NÄRINGSLIVSUTVECKLING
Behovet av landsbygdsutveckling på Östergarnslandet är stort. En avgörande faktor för utveckling är att
Katthammarsvik även fortsättningsvis kan erbjuda olika typer av service. För att upprätthålla
servicenivån är befolkningstalet avgörande.
LIS-område Katthammarsvik
En etablering av i första hand verksamheter på en unik plats i Katthammarsvik kan bidra till en ökad
inflyttning och sysselsättning. De positiva effekter som en utveckling inom utpekat LIS-område kan
bidra till, bedöms stå i proportion till den eventuella skada på strandskyddets värde i det aktuella
området.
Inriktningen bör vara näringslivsverksamhet som genom kontakten med havet bidrar till positiva
sysselsättningseffekter för Katthammarsvik. Stora delar av Katthammarsviks samhälle har en
byggnadsplan från 1970-talet. Inom byggnadsplanen är strandskyddet upphävt. Vid eventuell ändring av
planen inträder strandskyddet på nytt. Inom området kan inte uteslutas att förekomst av föroreningar i
mark och/eller sediment kan föreligga. Detta bör närmare utredas i detaljplaneprocessen.
Det föreslagna LIS-området blir därför först aktuellt vid ändring av gällande byggnadsplan. LIS-området
som föreslås är 13,74 ha stort.
Utveckling av turistisk verksamhet

Behovet av fler gästnätter är stort på Östergarnslandet. En ökad möjlighet till övernattning inom fler
boendekategorier kan bidra till förutom fler besökare även till ökad sysselsättning. Nya typer av
övernattningsmöjligheter kan även bidra till en eftertraktad säsongsförlängning vilket gagnar
Katthammarsvik som serviceort. Allmänhetens tillgänglighet till stranden och badplatsen är en
grundläggande förutsättning vid detaljplanearbetet.
Utveckling av hamnen

Hamnen är en av Katthammarsviks viktigaste mötesplatser under sommartid. Piren som är en lämning
från Katthammarsviks storhetstid har under en lång tid varit i mycket dåligt skick. Upprustning och
restaurering av piren är nu färdig. Det ger nya förutsättningar för näringslivsutveckling och ökad
tillgänglighet. De sociala värden som hamnen och piren har idag ges i planförslaget möjlighet att
utvecklas genom t ex havsbad, gästhamn, servicehus, café, galleri eller näringsverksamhet. Utblickarna
från piren är spektakulära. Möjligheterna för exempelvis de boende på äldreboendet att besöka
hamnområdet och få kontakt med havet genom en bättre tillgänglighetsanpassning bör ses över vid
eventuell exploatering liksom en parkeringslösning som tillgodoser besökare till badstrandens behov.
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Utveckling av Kattviken och småbåtshamnen

Möjligheten att ströva längs havet från småbåtshamnen till Vike föreslås att förbättras genom ett
naturstråk Det skulle också kunna knyta samman de rekreationsstråk som idag går genom Ojselhagen
ner mot havet. Det föreslagna LIS-området möjliggör för en expansion av befintliga verksamheter
liksom för nya i första hand verksamheter kopplade till besöksnäring. Eventuell tillkommande
bebyggelse bör vara i karaktär med fiskeläget och hållas till max 1 plan. Siktvyer mot Annas Nöje bör tas
i beaktande. Då markområdet ligger lågt bör geotekniska/hydrologiska undersökningar genomföras vid
detaljplaneläggning. Bostäder är ej lämpigt. En möjlighet är även att flytta parkeringen hit med möjlighet
för uppställning av husbilar samt busshållsplats, för att på så sätt möjliggöra för en annan
markanvändning i anslutning till pirområdet.

Industrimark
I de fördjupade översiktsplanerna för de utpekade serviceorterna ska kartläggning av möjliga nya
industriområden genomföras enligt översiktsplanen Bygg Gotland 2010-2025. Det finns ingen
detaljplanelagd industrimark i Katthammarsvik men gällande byggnadsplan redovisar områden för
handel, hotell, centrum, hamn och campingändamål.
Inom föreslagna nya bebyggelseområden ges möjlighet att etablera verksamheter som går att kombinera med
boende. I planförslaget pekas inte något nytt område ut för miljöstörande verksamhet i Katthammarsvik.

KATTHAMMARSVIKS GRÖNSTRUKTUR
Rekreationsområde Ojselhagen

I Katthammarsvik har invånarna nära till grönområden och till havet. Det präglar livet för invånarna i
Katthammarsvik och speglas i sociotopkarteringen då många uppskattar naturen och de anlagda
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grönstråken och promenadvägarna som finns i Katthammarsvik såsom Amiralens väg och slingan i
prästskogen.
I sociotopkarteringen framkom en vilja att kunna röra sig närmare havet. I planförslaget uppmuntras därför ett
naturstråk längs med havet i Katthammarsvik. Vid exploatering längs med havet bör möjligheterna för att
tillgängligöra stranden och havet ytterligare ses över.
Grönstrukturen är viktig som social mötesplats men också för växt- och djurliv och som
ekosystemtjänst genom exempelvis fördröjning av dagvatten. I planförslaget pekas Ojselhagen ut som
rekreationsområde för att säkerställa invånarnas tillgång till tätortsnära natur. Det innebär att åtgärder
för att tillgängliggöra den tätortsnära skogen uppmuntras samt åtgärder som underlättar möjligheten att
ta sig ut i Ojselhagen/skogsområdet.
Naturstråk

Planförslaget möjliggör för en etablering av naturstråk längs havet. Se beskrivning under LIS-område.

KOLLEKTIVTRAFIK
Pendlings-/samåkningsparkering

En väl fungerade kollektivtrafik är grundläggande för att Katthammarsvik ska vara en attraktiv
boendeort. Även arbetspendling från Visby och andra delar av ön är av vikt för personal från ex
äldreboendet. Även anhöriga till de boende där ska kunna nyttja kollektivtrafiken för detta ändamål.
En pendlings- och samåkningsparkeringsplats föreslås i anslutning till parkeringen vid matbutiken.

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
Cykelleder har hittills i första hand anlagts i våra tätorter, där de relativt korta avstånden och svårigheten
att hitta parkeringsplatser gör att cykeln här oftast är lika snabb eller snabbare än andra färdsätt. Den
höga befolkningstätheten gör också att det finns många potentiella cyklister och goda skäl att successivt
bygga ut infrastrukturen i tätorterna. Men i takt med att bilismen ökar, ökar också behovet av separata
cykelvägar även på landsbygden. Genom nya cykelvägar utanför tätorten främjar man bland annat
tillgängligheten, förbättrar miljön och folkhälsan samt ökar tryggheten och säkerheten för de oskyddade
trafikanterna.
Eftersom erfarenheter från Sverige och andra länder visar att nya cykelleder som byggs inte bara är av
betydelse för människors transporter utan att de också används av många på fritiden, för träning och
cykelturism är det viktigt att Region Gotland tillsammans med Trafikverket redan från början tänker på
de olika användningsområdena. Ofta kan samma led uppfylla flera behov men inte alltid alla, eftersom
användarnas krav på leden kan variera. Vardagscykling och arbetspendling prioriterar ofta snabbhet och
genhet. För rekreationscykling är den kanske viktigaste egenskapen att leden går genom ett naturskönt
område och passerar lokala besöksmål. För att skapa ett gent cykelstråk krävs att cykelleden är
ihoplänkad med bebyggelse och det generella väg- och cykelnätet så att det är lätt att ansluta.
I Katthammarsviks är några av ortens viktigaste målpunkter är lokaliserade på var sin sida av
länsvägsträckan 560 mellan Jacob Häggs väg och vägen Lassar Kviar. Vid området kring korsningen
Jacob Häggs väg finns Östergarns bygdehus med bibliotek, en matvarubutik samt ålderdomshemmet
Kosmo Katthammarsvik. Vid Lassar Kviar finns Skolhuset Östergarn med företagscentrum och
trädgårdscafé, Östergarns kyrka och Prästänget samt en idrottsplats med tennisbanor, fotbollsplan, och
uthyrningsstugor vilket används frekvent av skolan i Kräklingbo.
I dagsläget saknas ett trafiksäkert alternativ för gående och cyklister att ta sig mellan dessa målpunkter. I
sociotopkarteringen för Katthammarsvik som gjordes år 2013 och i resvaneundersökningen som gjordes
2015 framkom att flera rör sig till fots och med cykel i området, både till vardags och som motion, men
att personer som använder sig av bilen som transportmedel trots korta sträckor är ändå relativt stor.
Även i samrådet har ett flertal yttranden inkommit som rör trafiksäkerhetsfrågor längs den statliga
vägen. Att förbättra situationen för gående och cyklister i Katthammarsvik skulle därför också få
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positiva effekter ur miljösynpunkt samtidigt som det ökar upplevelsen av trygghet och länkar samman
samhället.
Målet är att främja ett hållbart resande och skapa goda alternativ till biltransport på korta sträckor mellan
målpunkter i Katthammarsvik, genom att skapa trygga och säkra trafikmiljöer som gynnar gående och
cyklister, såväl för ett vardagligt resande som för turism. Region Gotland har tillsammans med
Trafikverket initierat en förenklad åtgärdsvalsstudie med syftet att utreda trafiksäkra och trygga lösningar
som möjliggör för gående och cyklister i Katthammarsviksområdet. Detta mynnade ut i en
resvaneundersökning vilket gett regionen bra kunskaper om transport- och trafiksäkerhetsbehoven i
Katthammarsvik och övriga Östergarnslandet. Trafikverket och Region Gotland kommer ej att gå vidare
i arbetet med åtgärdsvalsstudien, utan resvaneundersökningen kommer istället att fungera som ett
underlag för kommande planering av området, samt i vidare dialog med Trafikverket och i framtagandet
av en ny Länsplan för transportinfrastruktur.
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BILAGA 1

VA-utredning för Östergarnslandet inför
fördjupad översiktsplanering
Region Gotland, Ledningskontoret

Rapport nr 2013-0408-A
Författare: Marika Palmér Rivera och Peter Ridderstolpe, WRS Uppsala AB och
Håkan Djurberg, Akvanovum
2013-01-16
Uppdaterad 2015-04-23, Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB
OBS! Bilagan är ej reviderad efter samråd för FÖP Östergarnslandet
och Katthammarsvik och är därmed ej uppdaterad med hänsyn till
utställningsförslaget.

WRS i samarbete med:

Sammanfattning
I arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet har ett
antal möjliga exploateringsområden tagits fram. En central fråga för
möjligheten till exploatering är VA-försörjningen, och WRS Uppsala AB,
tillsammans med Akvanovum AB/Grundvattengruppen, har därför fått
uppdraget att utreda den framtida VA-försörjningen för utpekade
exploateringsområden på Östergarnslandet.
Huvuddelen av de tolv utpekade exploateringsområdena ligger i inlandet, har en
relativt liten befintlig bebyggelse och kommer sannolikt att byggas ut endast
med mindre kompletteringar av befintlig bebyggelse. I dessa områden bedöms
det svårt att lösa VA-försörjningen på ett samordnat sätt, och individuell VAförsörjning på varje fastighet förordas istället, med uttag av grundvatten för
dricksvatten och uppsamling av klosettvatten i sluten tank och lokal rening av
BDT-vatten. Undantaget är Herrvik som är ett kustnära område med mer
bebyggelse idag, och där det kan bli aktuellt med större nyexploatering.
Det finns olika möjliga vägval för VA-hanteringen på Östergarnslandet.
Eftersom exploateringen i de flesta av områdena kommer att vara relativt
begränsad är det inte motiverat med kommunal VA-utbyggnad för hela
Östergarnslandet, och i samtliga utpekade exploateringsområden i inlandet bör
istället VA-försörjningen ske lokalt. En överföringsledning från Ljugarn till
Katthammarsvik bedöms inte vara motiverat, men däremot ev. en
överföringsledning mellan Katthammarsvik och Herrvik, samt ev. vidare mot
Kirunabyn/Sandvik. Inför nyexploateringar i Katthammarsvik bör det
kommunala VA-verksamhetsområdet utvidgas så att det omfattar större delar av
Katthammarsvik inklusive nyexploateringar.
Det kommunala reningsverket och de kommunala vattentäkterna i
Katthammarsvik behöver förbättras. Detta kan ske antingen genom att utveckla
de befintliga anläggningarna i Katthammarsvik eller genom ihopkoppling med
anläggningar i Herrvik.
Det bedöms möjligt att lösa dricksvattenförsörjningen lokalt i de utpekade
exploateringsområdena. Generellt sett är möjligheterna till grundvattenuttag
bättre på Östergarnslandet än t.ex. på Storsudret och i paritet eller något sämre
än på Fårö. Uttagsmöjligheterna på Östergarnslandet är ca dubbelt så bra som
på Storsudret och det finns procentuellt sett betydligt fler brunnar med hög
kapacitet. Dock saknas tillräckliga data för att göra en säker bedömning av
vattenkvaliteten. Exploateringen kommer i många fall att begränsas av
möjligheten att säkerställa tillräcklig mängd dricksvatten av god kvalitet.
Avloppshanteringen kan lösas lokalt med uppsamling av klosettvatten i sluten
tank och lokal rening av BDT-vatten som anpassas till sårbarheten och
känsligheten på varje plats.
Eftersom stora delar av de utpekade exploateringsområdena på Östergarnslandet
(och även Östergarnslandet i övrigt) är mycket sårbara med avseende på risk för
förorening av grundvattnet måste utsläpp av blandat avloppsvatten till mark
endast ske i undantagsfall och förenas med ytterligare skyddsåtgärder utöver
behandlingen, såsom polering samt stora skyddsavstånd. Detta gör att det är
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svårt att släppa ut blandat avloppsvatten från individuella anläggningar. Vid
individuell avloppshantering förordas separat uppsamling av toalettvattnet i
sluten tank (med vakuumtoalett) alternativt någon typ av torr toalettlösning. Det
finns möjlighet att anpassa skyddsåtgärder för BDT-vatten till mycket känsliga
recipienter.
Följande är de viktigaste generella rekommendationerna för VA-hanteringen på
Östergarnslandet:
• VA-huvudmannen vid Region Gotland bör övervaka utvecklingen på
Östergarnslandet för att ha beredskap för eventuell skyldighet att inrätta
kommunalt VA i något område enligt lagen om allmänna vattentjänster.
Detta gäller särskilt Herrvik, Sandvik och Kirunabyn. Vid större
exploateringar bör en särskild bedömning av kommunens nuvarande
eller framtida ansvar för VA-hanteringen göras.
• I samband med en översyn av de kommunala VA-anläggningarna i
Katthammarsvik, bör en utökning av det kommunala VAverksamhetsområdet till större delar av Katthammarsvik, och Herrvik,
utredas.
• Noggranna fältundersökningar av möjligheten till dricksvattenförsörjning för respektive område bör göras i senare planeringsskeden. I
samband med detta bör salthalten i brunnsvattnet alltid kontrolleras.
• Lokal avloppshantering på Östergarnslandet bör utformas med
utgångspunkt i skyddsbarriärer. Eftersom grundvattnet är mycket sårbart
bör avloppsanläggningar vara robusta med hög driftssäkerhet. Utsläpp
av WC-vatten från individuella anläggningar bör undvikas (om inte
stora skyddsavstånd kan erhållas). Vid individuell avloppshantering
förordas separat uppsamling av toalettvattnet i sluten tank (med
vakuumtoalett) alternativt någon typ av torr toalettlösning.
Behandlingen av BDT-vatten bör anpassas till recipientens känslighet,
om det är mycket tunna jordlager bör behandlingen kombineras med
någon typ av innesluten efterbehandling.
• Utsläpp av blandat avlopp till mark på Östergarnslandet bör endast ske i
undantagsfall, och endast vid samordnad VA-försörjning med kustnära
utsläpp där en särskild utredning har visat att riskerna för förorening av
grundvattnet är acceptabla.
• Region Gotland bör utveckla/förtydliga prövningsförutsättningar vad
gäller utsläpp av behandlat BDT-vatten till mark vid kommande
revideringar av VA-anvisningar och byggriktlinjer. Samhällsbyggnadsförvaltningen måste ha tydliga krav för lokalisering av ny bebyggelse
och VA-anläggningar.
• Region Gotland bör använda taxor och avgifter, samt information till
fastighetsägare och exploatörer, som styrmedel för att driva
utvecklingen mot mer robust och kretsloppsanpassad avloppshantering.
• Region Gotland bör, i samarbete med lantbruksaktörer, utveckla ett
system för hantering och återvinning av näring ur klosettvatten på
Östergarnslandet. Detta bör ske samordnat med utvecklandet av system
för hantering av klosettvatten för hela Gotland.
• I samband med arbetet med en fördjupad översiktsplan för
Östergarnslandet bör Region Gotland se över i vilka andra styrdokument
som frågan om hantering och återvinning av näring ur avloppsfraktioner
bör ingå.
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1. Uppdraget
I arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet har ett
antal möjliga exploateringsområden tagits fram. En central fråga för
möjligheten till exploatering är VA-försörjningen, och WRS Uppsala AB,
tillsammans med Akvanovum AB/Grundvattengruppen, har därför fått
uppdraget att utreda den framtida VA-försörjningen för utpekade
exploateringsområden på Östergarnslandet.
1.1.

Syfte

Syftet med utredningen är att ge svar på om de utpekade områdena är möjliga
att exploatera med hänsyn till VA-frågan. Utredningen ska också visa lösningar
för de olika områdena mot bakgrund av områdenas specifika förutsättningar och
begränsningar. Fokus i utarbetandet av alternativ för VA-försörjning är att
beskriva lokala gemensamhetslösningar för vatten respektive avlopp.
1.2.

Genomförande

Utredningen har genomförts av Marika Palmér Rivera (uppdragsledare) och
Peter Ridderstolpe, WRS Uppsala AB, samt Håkan Djurberg, Akvanovum
AB/Grundvattengruppen. Mats Johansson, Ecoloop AB, har deltagit som
idégivare och kvalitetsstöd. Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, har
uppdaterat rapporten utifrån förändringar rörande möjliga
exploateringsområden.
Beställarens kontaktperson har varit Jan von Wachenfeldt, ledningskontoret. I
arbetet med utredningen har också Gunnar Gustafsson, Frida Brunner, Sten
Reutervik och Torun Stening, alla vid Samhällsbyggnadsförvaltningen, deltagit.
Ett fältbesök på Östergarnslandet genomfördes 3-4 oktober 2011.
Utredningen utgår från planeringsmetoden Öppen VA-planering, som innebär
att kriterier för VA-försörjningen tagits fram tillsammans med berörda aktörer.
Utifrån kriterierna har förslag på VA-lösningar tagits fram för de olika
exploateringsområdena. Förslagen bygger också på det som tidigare tagits fram
inom ramen för liknande VA-utredningar för Storsudret och Fårö1.

2. Beskrivning av Östergarnslandet
Östergarnslandet ligger på Gotlands östra kust, och består av socknarna
Östergarn, Gammelgarn, Ardre, Kräklingbo och Anga. Knappt 1000 personer
bor permanent på Östergarnslandet2, och det finns också många fritidsboende.
Eftersom antalet bofasta på Östergarnslandet minskar har fritidshusboende stor

1

VA-utredning för Storsudret inför fördjupad översiktsplanering. WRS Uppsala AB,
rapport nr 2010-0304 A, 2011-02-02. Marika Palmér Rivera och Peter Ridderstolpe,
WRS Uppsala AB, Håkan Djurberg, Akvanovum AB. VA-utredning för Fårö inför
fördjupad översiktsplanering. WRS Uppsala AB, rapport nr 2010-0342 A, 2011-09-50.
Marika Palmér Rivera och Peter Ridderstolpe, WRS Uppsala AB, Håkan Djurberg,
Akvanovum AB.
2
Befolkningsstatistik för år 2010. Länsstyrelsen Gotland (2012) Regional
landskapsstrategi för Östergarnslandet. Rapporter om natur och miljö nr 2012:4.
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betydelse för bibehållen service och levande landsbygd3. Det finns också ett
tjugotal lantbruk inom Östergarnslandet.
Östergarnslandet har mycket varierande natur, med bl.a. åldriga och småskaliga
odlingsbygder med inslag av gamla lövängar, hällmarker och magra
naturbetesmarker, betade strandängar, myrmarker, hällmarkstallskogar,
alvarskogar och karga grus- och klapperstränder. Artrikedomen vad gäller både
växter och fåglar är mycket stor, och det finns många ovanliga arter här.
Förhållandena på Östergarnslandet som har betydelse för VA-försörjningen
beskrivs ytterligare nedan.
2.1.

Geologisk och hydrogeologisk beskrivning av
Östergarnslandet

2.1.1. Gotlands geologiska ursprung
Berggrund
Gotlands unika natur har sin grund till stor del i den kalkrika berggrunden. Den
gotländska kalkberggrunden bildades för drygt 400 miljoner år sedan (geologisk
tidsperiod silur) på en plats som låg nära ekvatorn. Den bildades av sediment
och organismer som avsattes på botten av ett varmt och grunt hav där även
korallrev trivdes och växte. Genom tryck och kemiska processer har de avsatta
sedimenten förstenats och ombildats till sedimentär berggrund. Genom
kontinentaldriften har Gotland under 400 miljoner år förflyttats till våra
breddgrader.
På Gotland är det således den siluriska berggrunden som går i dagen men djupt
under denna berggrund finns lager av ännu äldre sedimentär berggrund. Denna
äldre berggrund bildades under de geologiska tidsperioderna ordovicium och
kambrium (440-500 miljoner år sedan).
Lösa jordlager
Under de senaste 2-3 miljoner åren, som ur geologiskt perspektiv benämns
kvartär (och som pågår fortfarande), har Sverige och Östersjöområdet minst 3
till 4 gånger varit täckt av kilometertjock is. De kalla perioderna med inlandsis
har varvats med varmare perioder när isarna har smält. De rörelser som har
genererats då isarna har växt eller smält har bearbetat berggrunden genom att
rycka loss bitar, krossa material och slipa berggrunden. Isarna har haft en
utjämnande effekt på berggrundstopografin och lämnat efter sig material som
har varit mer eller mindre bearbetat.
Under den senaste istiden för ca 20 000 år sedan sträckte sig isen ned till
Tyskland. När klimatet blev varmare påbörjades en avsmältning och för ca 15
000 år låg iskanten vid södra Gotland. Isen bearbetade det material som tidigare
inlandsisar hade lämnat efter sig. Isen bearbetade också berggrunden. Under
isen, oftast direkt mot berggrunden, avsattes och packades ett mindre bearbetat
och osorterat material som idag benämns morän. Smältvatten från isen bildade
3

Översiktsplan för Region Gotland, antagen 2010.
VA-utredning för Östergarnslandet inför fördjupad översiktsplanering, Region Gotland
WRS Uppsala AB, Akvanovum/Grundvattengruppen, 2013-01-15, uppdaterad 2015-04-23
Sid 6 (58)

isälvar i isen där både mindre och större stenmaterial tumlades och därigenom
blev mer eller mindre runda. I isälvsmynningen eller i större sprickor i isen där
smältvatten forsade fram avsattes materialet. Tyngre material såsom grovt grus
och stenar avsattes nära mynningen medan finare material transporterades
längre bort och avsattes när vattenhastigheten avtagit. På detta sätt skedde en
sortering av materialet. Det efterlämnade sandiga och grusiga materialet från
dessa isälvar benämns idag som isälvsmaterial. Detta består i huvudsak av grus
och sand. De allra finaste partiklarna bildade en glacial lera. Stor del av
jordmaterialet på Gotland, i likhet med övriga Sverige, härrör från den sista
istiden. På Gotland har dock även havets svallning haft en betydande roll i
jordartsbildningen.
När isen smälte och drog sig norrut var södra Östersjön en stor sötvattensjö,
Baltiska issjön, som mynnade genom stora vattenfall i Öresund. För ca 9 500 år
sedan hade isen dragit sig tillbaka så långt norr ut att Baltiska issjön kunde
avtappas genom en sänka i mellersta Sverige , norr om Billingen. Vattennivån i
Östersjön sjönk ca 25 m under ett år. Genom de nya sunden i Mellansverige
kunde saltvatten tränga in i Östersjön, vattnet blev därigenom bräckt och
Yoldiahavet ( 9 500 – 8 700 f.kr.) bildades. Landhöjningen medförde att dock
att förbindelsen mellan Yoldiahavet och Västerhavet blev allt grundare och till
slut kunde saltvatten inte tränga in i Östersjön. Vattnet blev därmed allt sötare
och Ancylussjön (8 700 – 8 000 f.kr.) bildades som var en stor sötvattensjö.
Klimatet blev varmare och de arktiska isarna fortsatte att smälta och
världshaven med Västerhavet steg. Så småningom höjde sig havet så mycket att
det kunde ta sig in genom Öresundsområdet och saltvatten trängde in i
Östersjön. Det nya saltvattenhavet som hade bildats kallas Litorinahavet (8 000
– 1 000 f. kr). När Litorinahavet var som störst var förbindelsen bredare och
djupare än nu och salthalten var betydligt högre än idag.
Höjningen av Västerhavets vattennivå avtog, men den fortsatta landhöjningen
medförde att förbindelserna blev mindre och grundare och allt mindre saltvatten
kom in. En långsam minskning av salthalten blev följden. Detta stadium av
Östersjön, med ett bräckt vatten, är det så kallade Limneahavet (1 000 f kr. –
nutid) som alltjämt utgör nutidens hav eller sjö och som idag kallas Östersjön.
Östergarnslandet är med Gotländska mått relativt kuperat med några
topografiskt högre områden som var högre än Anculussjöns vattennivå. Vissa
höglänta områden finns såsom Grogarnsberget, bergområdet söder om
Katthammarsvik och de centrala inre delarna av Östergarnslandet.
Litorinahavets vattennivå låg lägre än Ancylussjön och något större områden av
det av nuvarande Östergarnslandet stack upp ovanför vattenytan. Limneahavet
ligger ännu lägre och Östergarnslandet har därmed blivit areellt större.
Ancylussjön, Litorinahavet och Limneahavets, dvs nuvarande Östersjöns,
utbredningar vid Östergarnslandet visas i Figur 1.
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Figur 1. Östersjöns olika stadier med Ancylussjöns och Litorinahavets
utbredningar på Östergarnslandet. Delar av Östergarnslandet stack upp över
vattenytan både under tiden när Ancylussjön och Litorinahavet hade sina
största utbredningar.

Gotland hade under tiden när dåvarande Baltiska issjön fanns och innan
landhöjningen legat under vatten men reste sig därefter över vattenytan. Gotland
kom att utsättas för en intensiv svallning då ön steg ur havet. Både när ön steg
ur havet och under Östersjöns därpå följande stadier har förändrat jordlagrens
uppbyggnad genom att bl annat omarbeta, förflytta och svalla befintligt
material. Under de båda stadierna som rådde innan dagens Östersjö,
Ancylussjön och Litorinahavet,
Litorinahavet, var vattennivån högre än vad den är idag. Detta
har resulterat i att man kan återfinna strandvallar (Ancylusvallen och
Litorinavallen) på Gotland som härrör från dessa stadier. På Östergarnslandet
finns spår av strandvallar både från Ancylussjön och från Litorinahavet.
På Gotland och på Östergarnslandet finns det således gott om svallsediment av
olika kornstorlek som härrör från vattnets bearbetning av befintligt jordmaterial
detta kan t ex vara svallsand eller svallgrus men även finare material som
postglacial lera eller grovt material som klapper.
SGU som ansvarar för kartering av berg och jord i Sverige har från den
ursprungliga karteringen som härrör från 1800-talet reviderat bedömningen av
omfattningen av isälvsmaterial på Gotland. SGU anser idag att
att i stort sett allt
befintligt grus och sand utgör svallat material och att primärt isälvsmaterial
endast finns i mycket begränsad mängd. På Östergarnslandet finns inget primärt
isälvsmaterial.
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2.1.2. Östergarnslandets geologi
Berggrunden
På Östergarnslandet finns hällmarksområden, de flesta med mycket tunna
jämntjocka jordlager. Berggrunden på Östergarnslandet är från silurperioden för
drygt 400 miljoner år sedan och består uteslutande av kalksten.

Figur 2. Berggrundskarta över Östergarnslandet. Jordartskartan Gotland,
södra delen, SGU serie K nr 4:2, 2005. Östergarnslandet består uteslutande av
kalksten. Ingen förekomst av s.k. märgelsten finns redovisad.

Kalkstenen på Östergarnslandet kan i sin tur, i likhet med övriga Gotland, delas
upp stratigrafiska enheter (lagerföljder) (se Figur 3). Dessa har fått namn efter
orter eller områden såsom Högklintlagret och Slitelagret. Det finns drygt ett
tiotal olika lager på Gotland som går i dagen och som skiljer sig i viss mån åt.
På större delen av Östergarnslandet består den övre delen således av kalksten
eller märgelsten som tillhör det s k Hemselagret. På den västra sidan av
Östergarnslandet finns en kalksten av det s k Klintebergslagret.

Figur 3. Berggrundskarta över Gotland, SGU Ser. Ah nr 3, 1981. På denna
berggrundskarta har större delen av den ytliga delen av berggrunden bedömts
bestå av ren kalksten av det s.k. Hemselagret och Klinteberglagret.
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De ovanstående renodlade berggrundskartorna är förenklade. Kartorna baseras
på ett flertal karteringar som har kompletterats med flygbildstolkning.
Omfattande karteringar genomfördes i slutet av 1800-talet och i början av 1900talet. När dessa var utförda upprättades kartor med andra detaljeringsnivå (södra
delen av Östergarnslandet ses i Figur 4 och norra delen i Figur 5). På dessa
kartor redovisades även förekomsten av lösa jordlager.

Figur 4. Utdrag från Geologiskt kartblad, SGU Ser. Aa No 170, utgiven 1929. I
figuren har teckenförklaringen till berggrunden lagts med. Stora delar av
Östergarnslandet består av kalksten som är delvis revartad. Största delen av
jordlager består av sand och till viss del upp mot området av Anga
moränmärgel.

Jordlager
Jordlagrets mäktighet på Östergarnslandet är litet (se Figur 5). Inom stora
områden understiger jordlagerdjupet 1 meter. De tunna jordlagren består
huvudsakligen av sand och moränmärgel.
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Figur 5. Jordlagermäktighet, SGU Ser. Ah nr 3, 1981. Vissa delar av
Östergarnslandet har en jordlagermäktighet som understiger 1 meter men det
finns även större områden där jordlagermäktigheten ligger mellan 1 och 5 m.
Enligt kartan saknas jorddjup som överstiger 5 m.

2.2.

Skyddad natur och riksintressen på
Östergarnslandet

Etablering av ny VA-försörjning skall inte medföra negativ påverkan vare sig
på människor eller på miljön. På Östergarnslandet finns olika riksintressen och
skyddad natur av olika kategorier som man måste ta särskild hänsyn till vid
undersökningar och val av VA-lösningar:
•

På Östergarnslandet finns 14 naturreservat (Figur 6);

•

Hela Östergarnslandet utgör riksintresse fördet rörliga friluftslivet och
den östra delen är riksintresse för friluftsliv, med lagstöd av 3 kap. 6§
respektive av 4 kap. 2§ Miljöbalken (MB) (Figur 7);

•

Hela Gotlands kust inklusive Östergarnslandet, är ett s.k. riksintresse
högexploaterad kust, Miljöbalken 4:4;

•

Fyra områden, Östergarn, Kräklingbo, Ardre och Anga, utgör
riksintressen för kulturmiljövården (Figur 8).

•

Totalt finns det 11 st Natura 2000-områden på Östergarnslandet (Figur
9).

•

Övervägande delen av Östergarnslandet och framförallt de kustnära
områdena utgör Riksintresse för naturvård (Figur 10).
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Figur 6. På Östergarnslandet finns 14 naturreservat
inklusive Gotlandskusten. (Källa: Länsstyrelsernas
GIS-tjänst). De 14 naturreservaten är: Folhammar,
Danbo, Sandviken, Hässle backe, Grogarnsberget,
Östergarnsberget, Källinghagen, Uppstaig,
Langmyrsskog, Russvätar, Herrgårdsklint,
Torsburgen, Stenstugu skog och Gotlandskusten

Figur 7. Riksintresse friluftsliv och Riksintresse
rörligt friluftsliv på Östergarnslandet.(Länsstyrelsernas GIS-tjänst). Hela Östergarnslandet utgör
Riksintresse för rörligt friluftsliv. Den östra delen är
Riksintresse friluftsliv (3 kap 6 § MB).

Figur 8. Områden på Östergarnslandet som utgör
Riksintressen för kulturmiljövården.
(Länsstyrelsernas GIS-tjänst). Områdena är:
Östergarn, Kräklingbo, Ardre och Anga

Figur 9. Natura 2000-områden på Östergarnslandet.
(Länsstyrelsernas GIS-tjänst.) Natura 2000områden är: Nygårdsmyr, Torsburgen, Uppstaig,
Östergarnsberget, Grogarnsberget, Sandviken,
Danbo, Herrgårdsklint, Russvätar, Svinmyr och
Mullvads strandskog
Figur 10. Riksintressen avseende naturvård på
Östergarnslandet (9 st Natura 2000-områden).
(Länsstyrelsernas GIS-tjänst). I stort sett hela
Östergarnslandet är av riksintresse för naturvård
men är uppdelat på: Snabben-Ljugarn (NRO 09044),
Torsburgen-Herrgårdsklint-Russvätarna (NRO
09040), Östergarnsberget-Grogarnsberget och
Klinteklinten (NRO 09042), Uppstaigs urskog (NRO
09041), Hammarudden (NRO 09085) och
Nygårdsmyr-Skarnviksån (NRO 09084)
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2.3.

Befintlig VA-hantering på Östergarnslandet

Det är endast vid Katthammarsvik som det finns kommunalt vatten och avlopp.
Verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp täcker inte hela
Katthammarsviks tätort. I nedanstående figur visas verksamhetsområde och
vattentäkten i Katthammarsvik på centrala Östergarnslandet.

Figur 11. Katthammarsvik med omnejd försörjs med dricksvatten från en
vattentäkt söder om Katthammarsvik. I Katthammarsvik finns också ett
kommunalt reningsverk.

Kommunen använder två vattentäkter för att försörja Katthammarsvik, varav
den ena inte ägs av kommunen utan regleras genom avtal med en privat ägare
(avtalet går snart ut och kommer att behöva omförhandlas på några års sikt).
Det är problem med vattentillgången sommartid och dricksvattenförsörjningen
sker då ofta med vatten som körs till Katthammarsvik i tankbilar.

Figur 12. Reningsverket i Katthammarsvik.
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I Katthammarsvik finns ett kommunalt reningsverk som är dimensionerat för
700 pe (se figur 12). Verklig anslutning (år 2010) är ca 575 pe. Eftersom
reningsverket har problem med hydraulisk överbelastning, dvs. stort inläckage
av ovidkommande vatten, är dock bedömningen att det inte finns utrymme för
ytterligare anslutning till reningsverket idag, och redan idag bedöms kapaciteten
vara otillräcklig sommartid. Verket kommer att byggas om för att klara ökad
belastning, vilket beräknas vara klart årskiftet 2016/2017.
I Herrvik planeras nu ett avsaltningssverk i kommunal regi som även kommer
att kunna försörja Östergarn och Katthammarsvik med dricksvatten. Samtidigt
uppförs ett avloppsreningsverk i Herrvik som kommer att drivas i privat regi.
Reningsverket dimensioneras för 480 pe.
Övriga fastigheter på Östergarnslandet har enskild VA-försörjning, se
beskrivning nedan.

2.3.1. Enskild vattenförsörjning (uppgifter från SGU:s
brunnsarkiv)
SGU har ett arkiv, brunnsarkivet, där uppgifter från alla nyborrade brunnar
samlas. Sedan 1970-talet skall brunnsentreprenörer skicka in protokoll på
utförda borrningar med bl a uppgifter om djup, kapacitet och användning. I
SGU:s arkiv finns det uppgifter på 359 brunnar på Östergarnslandet (se Figur
13). Uppgifterna är inte fullständiga utan för enstaka brunnar kan någon uppgift
saknas.

Figur 13. Utdrag från SGU:s brunnsarkiv som visar brunnar som finns
registrerade i Brunnsarkivet. De olika färgerna på brunnarna anger lägesnoggrannheten.
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Bortser man från de brunnar som är angivna som energibrunnar finns det ca 337
brunnar. På Östergarnslandet finns det således 23 registrerade energibrunnar.
Brunnsdjupet i bergborrade brunnar uppgår i medel till ca 31 m om man bortser
från de djupa energibrunnarna och brunnar i lösa jordlager. Antalet brunnar i
lösa jordlager uppgår till ca 3 st.
Ca 232 brunnar av de 334 registrerade bergborrade brunnarna är 30 m eller
grundare (se Figur 14). På Östergarnslandet är således ca 70 % av brunnarna
grundare än 30 m. Det är inte helt uteslutet att någon av de djupare brunnarna är
energibrunnar trots att detta inte är angivet i protokollet. Att brunnarna är
grunda tyder på att brunnsborrare är försiktiga att borra djupare på grund av risk
för att påträffa salt vatten.
I SGU:s arkiv finns det för 359 brunnar, även uppgifter angående djup till berg.
Medeldjupet uppgår till endast 1,8 m och ca 284 brunnar dvs ca 80% har ett
jorddjup på mindre än 2 meter (se Figur 15). Detta verifierar att det endast finns
mycket tunna jordlager på Östergarnslandet.

Figur 14. Registrerade djup (meter) i 350 brunnar från SGU:s brunnsarkiv på
Östergarnslandet.
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Figur 15. Registrerade djup (meter) från markytan till berg i 382 brunnar.

Det finns totalt 10 brunnar som har registrerat ett jorddjup på mer än 8 m dvs
endast ca 3 % av alla brunnar (se Figur 16). Dessa är uteslutande lokaliserade
till de sydöstra delarna av Östergarnslandet.

Figur 16. Brunnar på Östergarnslandet med ett jorddjup som överstiger 8 m.
De flesta finns vid Sandvik.

På Östergarnslandet finns det betydligt fler registrerade brunnar än t ex på
Storsudret, men färre än på Fårö (Östergarnslandet är till ytan ungefär lika stort
som Fårö och som Storsudret från Burgsvik och söderut). På Östergarnslandet
finns det 359 brunnar registrerade medan det på Fårö finns 411 och på
Storsudret från ungefär Burgsvik och söderut finns 235 brunnar. Generellt sett
är brunnarna på Östergarnslandet något grundare än brunnarna på Storsudret
och jordlagren på berg är generellt sett något tunnare.
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Tabell 1. Jämförelse mellan registrerade brunnar för enskild vattenförsörjning
på Östergarnslandet, Fårö och Storsudret.

Antal registrerade brunnar
Antal bergborrade brunnar
Antal brunnar i lösa jordlager
Antal energibrunnar
Brunnar med djup <30 m
Medeldjup till berg
Brunnar med jorddjup < 2 m
Brunnar med jorddjup > 8 m

Östergarnslandet

Fårö

Storsudret

359
334
3 (1%)
23 (6%)
70%
1,8 m
79%
3%

411
394

235
226

4 st (1 %)
75 %
2,4 m
70 %
7%

18 st (8 %)
62 %
3,0 m
61 %
4%

I brunnsarkivet finns även uppgifter om kapacitet för de flesta brunnar.
Kapaciteten uppskattas av brunnsborraren i många fall endast genom att blåsa
upp vatten. Uppskattningen blir oftast grov och några längre provpumpningar
för att utröna uthålligheten görs sällan.
I diagrammet nedan visas de angivna kapaciteterna för 343 brunnar på
Östergarnslandet (se Figur 18).
Medelkapaciteten för brunnarna på Östergarnslandet uppgår till 1 053 L/h och
medianvärdet är 500 L/h.
I 114 av de 343 brunnarna är kapaciteten 200 L/h eller mindre. Flera av dessa
brunnar torde ha otillräcklig kapacitet. Det är således ca 1/3 av brunnarna som
har en lägre kapacitet än 200 L/h. Man kan anta att dessa fastighetsägare
upplever att brunnens kapacitet är otillräcklig. Uttagskapaciteterna i brunnarna
på Östergarnslandet är annars varierande. Det finns 48 brunnar, ca 14% av
brunnarna, som har en kapacitet som överstiger hela 2 000 L/h dvs drygt 0,5 L/s
(se Figur 17).

Figur 17. Brunnar med en kapacitet som är hög och överstiger 2 000 L/h.
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Figur 18. Kapacitetsuppgifter från SGU:s brunnsarkiv. Antal brunnar inom
respektive kapacitetsgrupp i L/h.

Generellt sett har brunnarna en högre kapacitet på Östergarnslandet än på
Storsudret (se tabell 2). Det finns också procentuellt sett färre brunnar som har
otillräcklig kapacitet.
Tabell 2. Jämförelse mellan kapaciteten hos registrerade brunnar på
Östergarnslandet, Fårö och Storsudret.
Östergarnslandet
Antal brunnar med
uppgift om kapacitet
Kapacitet - Medel
Kapacitet - Median
Kapacitet < 100 L/h
Kapacitet < 200 L/h
Kapacitet > 2 000
L/h

Fårö

Storsudret

343

393

193

1053 L/h
500 L/h
16%
33%
14%

1 552 L/h
700 L/h
7%
18 %
16 %

651 L/h
300 L/h
13 %
37 %
4%

Tyvärr finns det inte tillräckligt med uppgifter om brunnarnas vattenkvalitet
avseende salt och brunnarnas djup för att göra en bedömning av risken att
påträffa salt vatten. Geolog Helge Tullström gjorde år 1954 en kartering av på
vilka nivåer salt påträffades i grundvatten (se Figur 19). Karteringen var inte
heltäckande. Inom vissa delar på Östergarnslandet kan man enligt Tullström
påträffa saltare vatten på nivån -10 till ±0.
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Figur 19. Helge Tullströms kartering av salt grundvatten på Östergarnslandet.

2.3.2. Enskild avloppshantering
Enligt miljökontorets register finns det ca 1150 fastigheter med tillstånd för
enskilt avlopp på Östergarnslandet (uppgifter från maj 2010). Av dessa har ca
250 sluten tank för WC. Övriga tekniklösningar som dominerar är:
•

Behandling av blandat avloppsvatten (WC + BDT) i
infiltrationsanläggning;

•

Behandling av blandat avloppsvatten (WC+ BDT) i markbädd.

I registret finns ett relativt
relativt stort antal anläggningar utan angiven tekniklösning.
Många av dessa har sannolikt torrtoalett med någon enklare
enklare typ av rening för
BDT-vatten.
Anläggningarnas status är inte känd, och det är därför inte känt hur många av
anläggningarna som är i behov av åtgärder. Baserat på erfarenheter från andra
områden är det dock sannolikt minst hälften av de befintliga anläggningarna
anläggningarna
som skulle behöva åtgärdas.

2.4.

Fysisk planering av Östergarnslandet

En fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet antogs 1995, med grund i
tidigare översiktsplan.
Nu gällande översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025 antogs av
kommunfullmäktige den 14 juni 2010. Översiktsplanen anger att den fördjupade
översiktsplanen för Östergarnslandet ska förnyas och utvecklas.
Översiktsplanen anger vatten- och avloppsförsörjningen som en av
knäckfrågorna för bebyggelseutvecklingen på Gotland. Vatten- och
avloppsfrågorna är ofta avgörande för om ny bebyggelse kan tillåtas eller inte.
En grundsyn är att i de områden som inte är kopplade eller bedöms bli anslutna
till det kommunala VA-nätet finna lämpliga enskilda eller gemensamma
lösningar med en sådan miljöprestanda att skyddet av yt- och grundvattenkvaliteten kan upprätthållas. Avsaltning av havsvatten för dricksvattenändamål
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kan vara en möjlig metod i de fall vattenförsörjningen inte kan lösas på annat
sätt. Översiktsplanen anger riktlinjer för VA-försörjningen som bygger på
kommunens styrande dokument om VA-hantering (se kapitel 3 nedan).
2.5.

Utpekade utvecklingsområden

De områden som pekats ut som möjliga exploateringsområden på
Östergarnslandet visas i Figur 20. Av de 12 exploateringsområdena som pekats
ut har samtliga befintlig bebyggelse i eller i anslutning till området. I alla
områden, utom nr 12 (Herrvik), rör det sig sannolikt om en komplettering av
befintlig bebyggelse med ett mindre antal nya fastigheter.

Figur 20. Karta över föreslagna exploateringsområden på Östergarnslandet.
1: Gurpe, 2: Prästgården, 3, 4: Gannarve, 5: Kyrkjures, 6: Sjaustrukrocken,
7: Baju; 8: Falhammars, 9:Vitkulle, 10, 11: Svartdal, 12: Herrvik.

3. Krav på VA-försörjningen
Utgångspunkten för dricksvattenanläggningar är att de ska kunna tillgodose en
vattenförsörjning som är långsiktigt hållbar. Detta innebär bl.a. att uttaget av
dricksvatten inte överstiger den mängd vatten som naturligt tillförs vattentäkten
och inte heller riskerar att påverka vattenkvaliteten negativt.
Avloppshantering har tre huvudsyften: att hindra smittspridning via avloppsvatten eller avloppsfraktioner; att minska utsläpp av närsalter och miljöfrämmande ämnen till recipienter, samt att återvinna de resurser som finns i
avloppet, främst växtnäring. Dessa huvudsyften måste balanseras mot praktiska
och ekonomiska aspekter, enligt skälighetsprincipen i miljöbalken (2 kap 7 §).
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Medan det finns absoluta krav vad gäller dricksvattenkvalitet (reglerade av
Livsmedelsverket), måste kraven på avloppshanteringen avgöras i varje enskilt
fall. Det finns alltså ingen rättslig grund för att ställa generella krav på avloppshanteringen. Kommunala riktlinjer och liknande (samt kriterierna i Tabell 3
nedan) ska därför användas som utgångspunkt för krav på respektive avloppsanläggning.
Region Gotland har tagit fram följande styrande dokument som berör krav på
VA-försörjningen:
• Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar, 1-40 hushåll (MHN
§ 154/2008)
• Vattenplan för Region Gotland (KF § 3/2005)
• Riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid nyetablering
(BN § 51/2008).
• Strategi för den kommunala VA-försörjningen" TN § 30 2008
• Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland 210-2019 (KF
§ 81/2010).
Det finns ett behov av att på sikt revidera ovan nämnda riktlinjer för att anpassa
dem till de fördjupade översiktsplanernas intentioner.
3.1.

Kriterier för vatten- och avloppshanteringen

Med utgångspunkt i resonemanget ovan har kriterier för vatten- och
avloppshanteringen på Östergarnslandet tagits fram. Kriterierna bygger på
samma kriterier som tidigare tagits fram för Storsudret och Fårö, eftersom
förhållandena inom dessa områden liknar varandra. Syftet med kriterierna är att
utvärdera de olika alternativen till VA-hantering på ett systematiskt och
transparent sätt. Kriterierna har tagits fram av konsultgruppen i samråd med
projektgruppen och anges i Tabell 3.
Det kan finnas anledning att ha olika kriterier för olika exploateringsområden på
Östergarnslandet. Kriterierna i Tabell 3 anger en miniminivå som är tänkt att
användas som utgångspunkt för kriterier, som sedan kan anpassas till respektive
område vid behov i senare planeringsskeden. Enligt miljöavdelningens riktlinjer
för enskilda avlopp finns särskilda krav i följande områden:
• Vattenskyddsområden och områden med kända problem eller
konfliktrisker (A1-områden): förbud mot utsläpp av vattentoalett till
enskild avloppsanläggning. På Östergarnslandet gäller detta områdena
Sandviken och Kirunabyn.
• Områden med begränsade förutsättningar för enskild avloppsförsörjning, och där det finns ett exploateringstryck: Endast samfällda
lösningar tillåts. Hela Östergarnslandet räknas som ett sådant område.
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Tabell 3. Förslag till kriterier för VA-hanteringen på Östergarnslandet.
Hälso- och miljöskydd

Praktiska och ekonomiska aspekter

Dricksvatten
• Minst 600 l/hushåll och dygn ska kunna tas ut från
vattentäkten.
• Vattenkvaliteten ska uppfylla krav enligt
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
(SLVFS 2001:30) . (Kloridhalten i dricksvatten från
enskild brunn får vid nyexploatering inte överstiga
100 mg/l .)
• Vattenförsörjningen ska fungera även under
torrperioder.
• Befintliga vattentäkter ska inte påverkas negativt.
• Enskilda eller allmänna intressen får inte skadas.

Ekonomi
• Anläggningar ska vara kostnadseffektiva.
• Kostnader för investering och drift ska vara rimliga i
förhållande till miljönyttan.
• Kostnaden vid nybyggnation ska inte överstiga
200 000 kr/fastighet i investering för både vatten och
avlopp, och driftskostnaden bör inte överstiga 7 000
kr/fastighet, år, för både vatten och avlopp.

Avlopp - Hälsoskydd
• Systemlösningen ska förhindra luktolägenhet och
smittspridning. Barriärer mot smittspridning ska
tillämpas.
• Där vattnet fritt exponeras för människor och djur
ska badvattenkvalitet uppnås.
• Hanteringen av restprodukter ska ske på ett
smittsäkert och ur luktsynpunkt acceptabelt sätt.
• Grundvatten skall skyddas från påverkan.
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Avlopp - Recipientskydd
• BOD7: minst 90 % reduktion
• Totalfosfor: minst 70 % reduktion
• Totalkväve: minst 40 % reduktion
Inom 100 m från vattendrag och 300 m från
strandlinjen i havsvikar som enligt
Vattenförvaltningsförordningen inte når god ekologisk
status gäller följande krav:
• BOD7: minst 95 % reduktion
• Totalfosfor: minst 90 % reduktion
• Totalkväve: minst 40 % reduktion
Avlopp - Återvinning
Minst 50 % av fosfor eller 25 % av samtliga
näringsämnen ska kunna återvinnas.

3.2.

Energi och resursanvändning
• Systemet ska inte förbruka onödigt mycket resurser i
form av material, el, kemikalier samt drivmedel.
• Teknik som begränsar användningen av vatten, t.ex.
vattensnåla armaturer, används.
Organisation och tillsyn
• En tydlig ansvarsfördelning för drift och tillsyn/kontroll
av anläggningar ska finnas.
• Skötsel och drift ska om möjligt garanteras genom
avtal. Skötselinstruktion ska finnas.
• Långsiktig drift ska säkerställas genom myndighetstillsyn. Riskbaserad tillsyn ska tillämpas.
• Organisationen ska vara juridiskt, socialt och praktiskt
genomförbar.
• Det ska gå att skydda vattentäkten långsiktigt.
Brukaraspekter
• Systemet ska vara användarvänligt för alla användare.
• Anläggningar ska inte begränsa fastighetens
nyttjande.
Teknik
• Systemet skall vara robust och fungera året runt och i
varierande belastningssituationer.
• Driftavbrott får inte utgöra risk för människors hälsa
eller skada miljön.
• Behandlingen ska kunna kontrolleras, t.ex genom en
mätpunkt så att processfunktionen kan värderas.
• Tekniklösningen ska vara väl beprövad.
Verksamhetsutövaren ska med stöd av dokumenterad
erfarenhet av tekniken kunna visa att kriterierna
uppfylls.
• Tekniken ska finnas tillgänglig på marknaden på
Gotland.
• Gemensamma tekniska system för flera fastigheter
ska utformas så att driften kan skötas av extern part.

Förklaring till kriterierna

Dricksvatten
Kriterier för dricksvattenförsörjning är inte likna öppna för diskussion som
kriterier för avloppshantering, eftersom kraven på dricksvatten är tydligt
definierade i regelverket. Mängden grundvatten som ska kunna tas ut från en
vattentäkt är dock inte definierat i nationellt regelverk, utan bygger på riktlinjer
antagna av Region Gotland.
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Enligt riktlinjer för enskilda avlopp som antagits av Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2008 ska hög skyddsnivå tillämpas för nya anläggningar för 5-40 hushåll (samt inom
100 m från vattendrag och 300 m från strandlinjen i havsvikar som enligt
vattenförvaltningen inte når god ekologisk status).
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Uttag av grundvatten kan medföra förändrade grundvattennivåer som i sin tur
kan påverka miljön. Effekter och konsekvenser av detta måste därför vara utrett.
Vid undersökningar och vid val av dricksvattenlösningar måste särskild hänsyn
tas till skyddsvärd natur och andra riksintressen.
Avlopp - hälsoskydd
Smittskydd är framförallt en sammanvägd bedömning av avskiljning av
smittämnen i anläggningen, utsläppspunktens lokalisering och anläggningens
robusthet. Eftersom det är svårt att mäta utgående halter av smittämnen på ett
representativt sätt ska inte haltkrav för smittämnen ställas. Ett sätt att se på
hälsoskyddet, som också förordas av Smittskyddsinstitutet, är att arbeta med
barriärer mot smittspridning. I avloppssystemet finns flera barriärer som var för
sig minskar risken för smittspridning, och som sammanvägt minimerar risken. I
ett område där det finns särskilda risker för förorening av grundvatten måste
flera barriärer tillämpas, t.ex. uppsamling av toalettvattnet i sluten tank (med
vakuumtoalett), behandling av BDT-vatten i en innesluten markbädd (eller
motsvarande), kompletterande behandling av BDT-vattnet i ett inneslutet
horisontalfilter (dvs. med mättad strömning och lång uppehållstid) och därefter
utsläpp i dike eller motsvarande. Var och en av dessa åtgärder har minskat
risken för utsläpp av smittämnen avsevärt, och utgör barriärer som sammanvägt
minimerar risk för förorening av grundvattnet. Förslag till skyddsåtgärder för
avloppshantering vid lokal VA-hantering bygger på ett barriärtänkande (se
avsnitt 5.2).
Till följd av markförhållandena och berggrunden på Östergarnslandet anser vi
att blandat avloppsvatten (dvs. både WC- och BDT-vatten) inte bör behandlas
genom infiltration. Behandlingen i en infiltrationsanläggning är svår att
kontrollera, och risken för förorening av grundvattnet är påtaglig. Det är
däremot möjligt att först behandla avloppsvattnet i en innesluten, kontrollerbar,
behandlingsanläggning och att det därefter tillåts infiltrera i marken (under
förutsättning att mark- och grundvattenförhållandena tillåter detta), vilket ger en
mycket säkrare lösning än infiltration som behandling. Infiltration som
behandling av BDT-vatten bör dock vara möjligt, om de lokala förutsättningarna tillåter detta, eftersom riskerna med BDT-vatten är mycket mindre än
med blandat avloppsvatten (se avsnitt 5.2 ).
Eftersom grundvattnet är så sårbart i samtliga exploateringsområden bör,
oavsett behandling, utsläpp av blandat avloppsvatten endast tillåtas i
undantagsfall, och då främst för samordnad avloppshantering för en större
mängd fastigheter med utsläpp i kustnära område där konsultutredning visar att
risk för påverkan på grundvattnet är acceptabel.
Avlopp - recipientskydd
Man bör inte ställa högre krav än vad som är motiverat utifrån förhållandena i
miljön. I inlandet av Östergarnslandet, där utsläpp inte sker i direkt anslutning
till vattendrag, finns det inget motiv att ha hårda krav på avskiljning av fosfor.
Miljön i dessa områden är dock känslig mot utsläppp av kväve, så krav på
kväveavskiljning är motiverat. Vi anser att 40 % avskiljning av kväve är
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt för blandat avlopp med tillgänglig
teknik på marknaden (vid separat uppsamling av klosettvatten är dock
kväveavskiljningen ca 90 %).
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Vid utsläpp till vattendrag, eller till havet är det dock motiverat med högre krav
vad gäller avskiljning av fosfor. Enligt vattenmyndighetens kartläggning uppnår
kustvattnet utanför Östergarnslandet (benämnt av vattenmyndigheten: Ö
Gotlands s kustvatten och Ö Gotlands m kustvatten) endast måttlig ekologisk
status till följd av övergödning från Östersjön i stort och ev. lokal påverkan från
reningsverk.
Avlopp - återvinning
Miljöbalken innehåller principen om hushållning av naturresurser, som vad
gäller avloppshantering, framförallt innebär att man skall verka för att möjliggöra återföring av näringen från toalettavfallet tillbaka till åkermarken.
Eftersom fosfor är en ändlig resurs och också är det näringsämne som lättast
kan tillvaratas, bör krav ställas på fosforåtervinning.
Återföring av andra näringsämnen, såsom kväve, kalium och mikronäringsämnen kan med dagens kunskaps- och tekniknivå inte krävas. Möjligheter att
med lokala lösningar recirkulera kväve, kalium m.m. bör dock räknas som
”bonus” vid tillståndsgivning. Avloppsfraktioner med en bra sammansättning av
olika näringsämnen har ett större värde för lantbruket. En långsiktig plan för
återvinning av näringsämnen ur avlopp på Gotland bör tas fram i samarbete
med lantbruket.
Ekonomi
Kostnaden för anslutning till det kommunala VA-nätet på Gotland är 125 000 kr
exkl. moms (155 000 kr inkl. moms)5. Brukningskostnaden för kommunalt
vatten och avlopp för ett typhus (typhus A enligt Svenskt Vatten) är i Gotlands
kommun 6 083 kr6. Vid nybyggnation är bedömningen att kostnaden för vatten
och avlopp kan vara högre än i befintlig bebyggelse, eftersom kostnaden för
VA-lösningen ändå blir relativt marginell i jämförelse med kostnader för tomt,
hus, vägar mm. Därför har högst 200 000 kr/fastighet i investering och högst
7 000 kr/år/fastighet i driftskostnad angetts i kriterierna.
Energi- och resursanvändning
VA-systemet bör hushålla med naturresurser och eftersträva låg energianvändning och förnyelsebara energikällor. Energiåtgången vid dricksvattenproduktion är i allmänhet av liten betydelse. Energiåtgången vid behandling av
avloppsvatten är svår att uppskatta och är dessutom i jämförelse med smittskydd
och näringsomsättning en ur miljösynpunkt mindre viktig fråga. Därför har
maximal kravnivå för energiåtgång inte preciserats. Vattensnål teknik i
installationer inomhus gör att förbrukningen av resursen dricksvatten minskar
avsevärt utan att brukarna behöver förändra sitt beteende. Exempel på
vattensnål teknik är snålspolande toaletter samt vattensnåla blandare och
duschmunstycken. Vid nyinstallation av t.ex. tvätt- och diskmaskiner bör
vattensnåla modeller väljas.
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Taxa för Gotlands kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning 2009.
Svenskt Vattens statistik över VA-taxor 2010.
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Organisation och tillsyn
Avgörande för en VA-lösnings långsiktiga funktion är drift och skötsel, vilket i
sin tur beror av en organisation som fungerar för detta. Det är också viktigt att
den organisationsform som förordas är möjlig att genomföra praktiskt, t.ex. kan
gemensamhetsanläggningar där befintliga hushåll ska ingå ofta vara svåra att
genomföra såväl juridiskt som socialt. Det är mycket viktigt att
miljöavdelningen utövar regelbunden tillsyn över framför allt
avloppsanläggningar som drivs av icke-kommunala huvudmän för att den
långsiktiga driften ska säkerställas. Anläggningar där risken för driftsstörningar
är stor måste naturligtvis kontrolleras oftare än anläggningar med mindre risk.
En riskbaserad tillsynsavgift är också ett sätt för kommunen att styra mot mer
robusta anläggningar. Mer om tillsyn finns i avsnitt 5.6.2.
Brukaraspekter
Anläggningar ska tillgodose behov hos och vara möjliga att använda för alla
typer av användare: barn, gamla, etc.
Teknik
Dricksvattenanläggningar är i allmänhet mindre teknikintensiva än avloppsanläggningar, och kriterierna för teknik gäller därför främst de senare
(undantaget är avsaltningsanläggningar). Vid mindre avloppanläggningar
varierar belastningen över dygnet och över veckan och årstiden, särskilt på Fårö
där det finns många fritidsfastigheter. Det är därför viktigt att anläggningar
klarar detta. Mindre robusta anläggningar, där risken för driftsstörningar eller
avbrott är större, måste kombineras med polering eller större skyddsavstånd, för
att minimera risk för hälsa eller miljö.
Eftersom grundvattnet på stora delar av Östergarnslandet är mycket känsligt är
det särskilt viktigt att avloppsanläggningar är robusta och driftssäkerhet bör
därför prioriteras. Förorering av grundvattnet är ett problem även under mycket
kort tid, och driftsstörningar kan därför få stora konsekvenser.
Det är alltid svårt att genomföra representativ provtagning, i synnerhet vid
mindre avloppsanläggningar. För kontroll av reningseffekter används istället
empiriskt data framtagna från noggrant utförda mätningar av på andra ställen
utförda och uppföljda anläggningar eller tekniklösningar. Möjligheter till
provtagning eller annan kontroll är viktigt för att kunna kontrollera att
behandlingsprocessen i anläggningen fungerar.
Anläggningar som är gemensamma för fler än fem hushåll bör utformas med en
sådan standard att det är möjligt att anpassa dem för en extern driftsorganisation
i framtiden. Ofta kan privatpersoner i en samfällighet stå ut med att driva
anläggningar som uppfyller en lägre standard, men för att inte försvåra framtida
drift och möjlighet att anlita extern driftsentreprenör (eller kommunalt huvudmannaskap) bör det finnas möjligheter att anpassa systemet till en bra driftsstandard i framtiden.

VA-utredning för Östergarnslandet inför fördjupad översiktsplanering, Region Gotland
WRS Uppsala AB, Akvanovum/Grundvattengruppen, 2013-01-15, uppdaterad 2015-04-23
Sid 25 (58)

4. Vägval för VA-försörjningen på
Östergarnslandet
Fokus i denna utredning är lokal VA-försörjning i utpekade exploateringsområden på Östergarnslandet. Lokal VA-försörjning är dock bara ett av flera
möjliga vägval för VA-försörjningen på Östergarnslandet. De olika vägvalen
diskuteras översiktligt nedan.
4.1.

Utbyggnad av kommunalt VA-nät

Tidigare har enligt ovan nämnda "Strategi för den kommunala VAförsörjningen" en överföringsledning för avloppsvattnet från Östergarnslandet
till Ljugarn diskuterats, vilket skulle innebära behov av ett nytt reningsverk med
större kapacitet i Ljugarn, eftersom Ljugarns reningsverk idag är fullt belastat
sommartid. En vattenledning skulle då också kunna läggas från Ljugarn till
Östergarnslandet. Av kostnadsskäl finns dock detta inte med i den långsiktiga
planen för VA-utbyggnad på Gotland 2010-20197. I planen anges istället en
förbättring av reningsverket i Katthammarsvik under 2016, och att VAförsörjningen för Östergarnslandet i övrigt ska lösas genom enskilt vatten eller
avsaltning av havsvatten i kombination med lokala avloppslösningar.
Det finns dock flera anledningar till att överväga utbyggnad av kommunalt VA
för delar av Östergarnslandet:
• Det finns ett behov av att åtgärda den befintliga VA-försörjningen i det
kommunala verksamhetsområdet i Katthammarsvik, eftersom det råder
brist på dricksvatten, och eftersom reningsverket är fullt belastat och
behöver förbättras vad gäller reningen;
• Det finns önskemål om ytterligare bebyggelse i Katthammarsvik;
• En gemensamhetsanläggning, ett reningsverk för 480 pe, byggs nu i
Herrvik. En så stor anläggning faller inom ramen för det som räknas
som ett större sammanhang och är därmed kommunalt ansvar så snart
det finns behov av det (t.ex. om anläggningen inte sköts som den ska,
eller om det blir konflikter bland dem som är anslutna till
anläggningen). Anläggningen i Herrvik utformas också för att kunna
ansluta fastigheter i Kirunabyn och Sandvik.
Det finns tre huvudalternativ/scenarier för utbyggnad av kommunalt VA på
Östergarnslandet:
1. Förbättring av det befintliga kommunala VA-systemet i
Katthammarsvik och utökning av det kommunala VAverksamhetsområdet till att omfatta större delar av Katthammarsvik och
nyexploatering i Katthammarsvik;
2. Utökning av det kommunala VA-verksamhetsområdet till att omfatta
såväl större delar av Katthammarsvik som Herrvik och ev. också
Sandvik och Kirunabyn. Detta alternativ innebär en överföringsledning
mellan Katthammarsvik och Herrvik, och ev. vidare söderut mot
Kirunabyn/Sandvik. Avloppshanteringen kan antingen ske i ett
förbättrat och utbyggt reningsverk i Katthammarsvik, eller i ett nytt
reningsverk i Herrvik, som byggs ut och blir större jämfört med den nu
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planerade gemensamhetsanläggningen, för att också ha kapacitet för att
ansluta Katthammarsvik. Med tanke på hur reningsverket i
Katthammarsvik är beläget kan det vara mest fördelaktigt med ett större
reningsverk i Herrvik, men detta behöver i så fall utredas vidare.
3. Överföringsledning från Ljugarn till Katthammarsvik, via Kirunabyn,
Sandvik och Herrvik. Fastigheter längs ledningssträckningen skulle då
också kunna anslutas till det kommunala VA-systemet, och därmed ev.
också exploateringsområdena 9 (Vitkulle), 10,11 (Svartdal), 6
(Sjaustrukrocken) och 8 (Falhammars). Övriga exploateringsområden
ligger så långt från överföringsledningen, och är så små med en relativt
liten planerad nyexploatering att det inte bedöms rimligt att ansluta dem
till kommunalt VA.
Eftersom både dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen för det
befintliga kommunala VA-verksamhetsområdet i Katthammarsvik behöver
förbättras (som beskrivits ovan) behövs investeringar i kommunalt VA på
Östergarnslandet oavsett vilket alternativ som väljs. Alternativet att inte göra
något åt kommunalt VA på Östergarnslandet är således inte aktuellt.
Tabell 4 visar en översiktlig beräkning av kostnaden för överföringsledning
(exkl. kostnader för ledningsnät inom områdena samt eventuellt del i VAanläggning) till olika områden på Östergarnslandet. En beräkning över hur
många hushåll som måste anslutas till respektive överföringsledning om varje
hushåll betalar 120 000-150 000 kr (då finns 50 000-70 000 kr/hushåll kvar för
ledningsnät inom området och del i VA-anläggningar, om kriterierna enligt
Tabell 3 ska uppfyllas). Eftersom det är mycket svårt att i dagsläget beräkna
vilka investeringar som krävs i VA-anläggningar (såväl för
dricksvattenförsörjning som för avloppsrening) i Katthammarsvik eller Herrvik
har detta inte tagits med i beräkningen. Överföring till Ljugarn kräver att ett nytt
reningsverk byggs i Ljugarn på en annan plats än där verket är placerat idag.
Eftersom också denna kostnad är svår att beräkna, har den inte tagits med i
beräkningen.
Som tabellen visar kan överföringsledningar mellan Katthammarsvik och
Herrvik, samt mellan Herrvik och Sandvik/Kirunabyn eventuellt vara
ekonomiskt motiverade om några större nyexploateringar planeras ske. En
överföringsledning mellan Katthammarsvik och Herrvik motiveras också av
behovet att lösa dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i
Katthammarsvik på ett bättre sätt än idag. En överföringsledning mellan
Katthammarsvik och Ljugarn medför dock avsevärt större kostnader och kan
vara svårt att motivera ekonomiskt med den nyexploatering som kan förväntas
på Östergarnslandet.
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Tabell 4. Mycket översiktlig beräkning av kostnader för överföringsledning för
vatten och avlopp till olika utpekade exploateringsområden på
Östergarnslandet. OBS! Kostnaderna är mycket översiktliga och inkluderar
endast överföringsledning. Ledningsnät inom områdena samt eventuell del i
VA-anläggning eller investering i ny VA-anläggning ingår inte.
Sträcka

Ledningslängd
överföringsledning (km)

Ungefärlig
kostnad (Mkr)

Antal hushåll*
(120-150
kkr/hushåll)

KatthammarsvikCa 5-6
Ca 7,5 - 16
Ca 50 - 135
Herrvik
Herrvik-KirunabynCa 6
Ca 9 – 16
Ca 60 - 135
Sandvik
LjugarnCa 14
Ca 21 - 38
Ca 140 - 320
Katthammarsvik –
kortaste vägen
Ljugarn –
Ca 16
Ca 24 - 43
Ca 160 - 360
Katthammarsvik –
längs stora vägen
*Antal hushåll som behöver anslutas för att täcka kostnaden för överföringsledningen
om varje hushåll betalar 120-150 000 kr för överföringledningen.

Hur alternativet med utbyggnad av kommunalt VA för samtliga
exploateringsområden på Östergarnslandet uppfyller kriterierna för VAhanteringen beskrivs i Tabell 5.
En kommunal VA-utbyggnad på Östergarnslandet skulle också föra med sig en
rad konsekvenser som inte direkt berör hälso- eller miljöeffekter, eller de
praktiska aspekter som tas upp i kriterierna, bl.a att:
• standardhöjningen för fastigheternas VA-försörjning i utpekade
exploateringsområden kan väcka önskemål om att tillhandahålla VAtjänster också i områden utanför de som idag pekas ut som exploatering,
dvs. att VA-utbyggnaden i sig skapar behov av ytterligare VAutbyggnad;
• ledningsdragning/grävning för VA-ledningar kan ge lokala effekter för
både fastighetsägare, väg- och infrastrukturägare (t.ex. Trafikverket
etc.);
• landsbygdsutvecklingen och det lokala näringslivet i stort påverkas av
VA-utbyggnaden.
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Tabell 5. Hur alternativet med utbyggnad av kommunalt VA på Östergarnslandet
uppfyller kriterierna för VA-hanteringen (se Tabell 3).
Parameter

Dricksvatten

Avlopp - hälsoskydd

Avlopp - recipientskydd

Avlopp - återvinning

Ekonomi

Energi- och
resursanvändning
Användaraspekter
Organisation

Teknik

Uppfylls
kriterierna?

Kommentar

Ja

Med en överföringsledning från Ljugarn kan
vattenförsörjningen lösas på ett tillfredsställande
sätt. Utan dricksvatten från Ljugarn behöver ny
kommunal vattenförsörjning utvecklas, eftersom
befintliga vattentäkter i Katthammarsvik inte
räcker till. Vattenförsörjningen kan lösas med
nya grundvattentäkter eller avsaltning, vilket
behöver utredas vidare.
Om avloppsreningen även i fortsättningen ska
ske i Katthammarsviks reningsverk behöver
verket ses över och förbättras.
Om avloppsreningen även i fortsättningen ska
ske i Katthammarsviks reningsverk behöver
verket ses över och förbättras.
8
Slammet är inte certifierat enligt ReVAQ , och
kan därför inte återföras till åkermark i
dagsläget.

Ja

Ja

Nej, troligen
inte.

Nja-Nej

Nja

En utbyggnad mellan Katthammarsvik och
Herrvik, samt vidare till Kirunabyn/Sandvik kan
ev. vara ekonomiskt rimligt, men behöver
utredas mer noggrant innan detta kan avgöras.
En överföringsledning mellan Katthammarsvik
och Ljugarn bedöms inte uppfylla de ekonomiska
kriterierna.
Det är relativt lite energi som går åt till
pumpning, och resursförbrukningen bedöms
därför vara relativt låg.

Ja

Systemet innebär inget särskilt ur användarnas
synpunkt.

Ja, men
processen
med VAutbyggnad
kan leda till
konflikter.

Kommunen är huvudman, vilket innebär en stark
verksamhetsutövare. Därmed förenklas också
myndighetstillsynen. Om verksamhetsområdet
utökas så att det innebär skyldighet för befintliga
fastigheter att betala anslutningsavgifter, kan
VA-utbyggnaden leda till konflikter med boende
på Östergarnslandet.
Alternativet bedöms uppfylla kritierierna vad
gäller teknik mycket väl.

Ja

När man diskuterar utbyggnad av kommunalt VA är det viktigt att komma ihåg
att lagen om allmänna vattentjänster anger ett absolut krav på att allmänt VA
ska byggas ut i de områden där VA-försörjningen av hälso- eller miljöskäl
behöver lösas i ett större sammanhang. I lagen om allmänna vattentjänster finns
ingen hänsyn till ekonomisk skälighet eller liknande, om det finns behov av
allmän VA-anläggning i ett område ska en sådan inrättas oavsett vad det kostar.
Det betyder dock inte att området måste anslutas till ett befintligt VA-nät.
Eftersom lagen om allmänna vattentjänster är helt teknikneutral är det också
möjligt att lösa behovet med lokala VA-anläggningar (inklusive individuella
anläggningar på varje fastighet). Den kommunala VA-huvudmannen har också

8

ReVAQ är ett certifieringssystem för slam från avloppsreningsverk, framtaget av
Svenskt Vatten, LRF, Lantmännen och dagligvaruhandeln. Systemet går ut på att
systematisera uppströmsarbetet för att kontinuerligt minska föroreningarna i slammet,
för att möjliggöra återvinning av växtnäring från slam. LRF tar avstånd från spridning
av icke-certifierat slam på åkermark.
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en skyldighet att ha en beredskap för att upprätta allmän VA-anläggning så
snart behovet uppstår.
Detta är särskilt aktuellt i Herrvik, där en gemensamhetsanläggning för ca 480
pe planeras. Denna anläggning kan i framtiden bli VA-huvudmannens ansvar
om behov uppstår. VA-huvudmannen vid Region Gotland behöver därför
bevaka utvecklingen i Herrvik samt övriga Östergarnslandet för att ha en
beredskap för ett eventuellt framtida behov av kommunalt VA i något område.
En utförligare diskussion om detta finns i avsnitt 5.3.
4.2.

Lokal VA-hantering med planmässig exploatering

Detta alternativ innebär att kommunalt VA även i fortsättningen endast omfattar
delar av Katthammarsvik och ingen kommunal VA-utbyggnad sker. VAförsörjningen i de utpekade exploateringsområdena sker individuellt på
respektive fastighet eller gruppvis/områdesvis. Detta alternativ är huvudfokus
för utredningen, även om utredningen också rekommenderar utbyggnad av
kommunalt VA till vissa områden, främst större delar av Katthammarsvik och
Herrvik. En utförligare beskrivning av lokal VA-hantering ges i kapitel 5.
På Östergarnslandet är man i stort sett helt hänvisad till uttag av grundvatten
från bergborrade brunnar för att lösa dricksvattenförsörjningen. Huvuddelen av
de utpekade exploateringsområdena ligger i inlandet och alternativet avsaltning
finns därför inte att tillgå där. Några områden är kustnära, och vid större
exploateringar kan avsaltning vara ett alternativ för dessa områden. Information
om vattenkvaliteten saknas till stor del, även om det finns tecken på problem
med höga kloridhalter på ett flertal ställen. Mer detaljerade undersökningar
krävs således i senare planeringsskeden för att säkerställa dricksvattnets
kvantitet och kvalitet.
För avloppshanteringen ges förslag på skyddsåtgärder, från åtgärder vid källan
(uppsamling av toalettvattnet med vakuumtoalett) till förbehandling, behandling, polering och skyddsavstånd. Det bedöms möjligt att lösa avloppshanteringen i samtliga exploateringsområden, men eftersom jordlagren är
mycket tunna krävs särskilda skyddsåtgärder samt anpassning av exploateringarnas storlek till möjlighet till god lokalisering av avloppsanläggningar.
Hur alternativet med lokal VA-hantering i de utpekade exploateringsområdena
uppfyller kriterierna (enligt Tabell 3) på ett översiktligt plan anges i Tabell 6.
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Tabell 6. Hur alternativet med lokal VA-hantering med exploatering på
Östergarnslandet uppfyller kriterierna för VA-hanteringen (se Tabell 3).
Parameter

Dricksvatten

Avlopp - hälsoskydd

Avlopp recipientskydd
Avlopp - återvinning

Kommentar

Ja, men exploatering
måste anpassas till
kapacitet. Åtgärder
krävs inom befintligt
kommunalt
verksamhetsområde.

Kapaciteten för uttag av dricksvatten med god
kvalitet begränsar möjligheten till exploatering. Vid
större exploateringar kan dock uttag av
grundvatten kompletteras med avsaltning. Det blir
svårt att klara en större nyexploatering i
Katthammarsvik utan utvidning av kommunalt VAverksamhetsområde.
De föreslagna skyddsåtgärderna för avloppshanteringen kan anpassas även till känsliga miljöer
och individuell avloppshantering. I vissa fall
innefattar skyddsåtgärderna att inte släppa WCvatten till behandlingsanläggning, utan samla upp
detta i sluten tank och transportera bort från
området.
Föreslagna skyddsåtgärder kombineras så att de
uppfyller kraven på recipentskydd.

Ja, med tillräckliga
skyddsåtgärder.

Ja, med tillräckliga
skyddsåtgärder.
Ja

Ja, antagligen.

Ekonomi

Energi- och
resursanvändning

Användaraspekter

Organisation

Teknik

Uppfylls
kriterierna?

Ja

Ja

Ja, med genomtänkt
myndighetstillsyn,
och kommunalt
engagemang i
anläggningen i
Herrvik.

Ja, med tillräckliga
skyddsåtgärder.

Det finns stor potential för återvinning av
näringsämnen från lokala avloppsanläggningar,
särskilt om toalettvatten från vakuumtoalett
samlas upp i slutna tankar. Ett system för
återföring av klosettvatten från slutna tankar i
Östergarnslandet behöver utvecklas.
Kostnaden för VA-hanteringen beror av många
faktorer som inte är definierade i nuläget, men om
exploateringarna utformas med hänsyn till VAförsörjningen bör kriterierna för ekonomi uppfyllas.
Ingen av de föreslagna tekniklösningarna för VAförsörjning är särskilt resurskrävande, utom
möjligtvis avsaltning. Vakuumtoaletter, som
föreslås för de flesta av exploateringsområdena,
minskar vattenförbrukningen avsevärt.
Vakuumtoaletter innebär en ny typ av toalett, men
bedöms ge i stort sett samma bekvämlighet som
konventionell WC. I övrigt innebär inte VAlösningarna något särskilt för användarna.
Gemensam VA-hantering kommer sannolikt inte att
vara möjlig i huvuddelen av exploateringsområdena. Oavsett skala för VA-hanteringen
(individuellt eller gemensamt) krävs regelbunden
myndighetstillsyn för att säkerställa långsiktig
funktion. I Herrvik planeras en gemensamhetsanläggning för VA som är så stor att den faller
inom ramen för vad som kan anses vara
kommunalt ansvar för VA. För att anläggningen ska
drivas på ett säkert sätt i privat regi (av
samfällighet eller ekonomisk förening) krävs
engagemang av kommunen i form av stöd och
rådgivning vid uppbyggnad och drift av
anläggningen.
De föreslagna lösningarna för dricksvattenförsörjning och skyddsåtgärderna för avloppshantering klarar kriterierna för teknik.
Skyddsåtgärder för avloppshantering måste
kombineras så att driftavbrott inte utgör risk.
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4.3.

Ingen styrd exploatering

Detta alternativ innebär att inga särskilda exploateringsområden ses ut, och
exploatering på Östergarnslandet fortsätter att ske som idag. Ur VA-synpunkt
innebär detta alternativ troligen att det sammanlagda uttaget av grundvatten och
den sammanlagda belastningen på recipienterna blir lägre eftersom
exploateringen blir mindre än i alternativ 2. Eftersom exploateringen kommer
att samordnas i lägre utsträckning bedöms dock riskerna för t.ex. förorening av
grundvattnet större, och särskilda skyddsåtgärder för avloppshanteringen
behöver därför tillämpas. Det blir också svårare att genomföra undersökningar
för att säkerställa tillräcklig kapacitet för dricksvattenutag. Eftersom arbetet
med den fördjupade översiktsplanen pågår är detta alternativ sannolikt inte
aktuellt. Dessutom finns redan önskemål om ytterligare exploatering på
Östergarnslandet, vilket innebär att en icke styrd exploatering inte är önskvärd.
Detta alternativ utvecklas därför inte i denna rapport.
4.4.

Jämförelse mellan de olika vägvalen

Nedan jämförs de två vägvalen Utbyggnad av kommunalt VA-nät och Lokal
VA-hantering med planmässig exploatering utifrån hur de uppfyller kriterierina
i Tabell 3. Som Tabell 7 visar uppfyller alternativet med Utbyggnad av
kommunalt VA-nät de flesta kriterierna mycket väl, med undantag för
återvinning och ekonomi. Ur ekonomiskt perspektiv kan det vara rimligt att
bygga överföringsledning mellan Katthammarsvik och Herrvik, det bedöms
också vara fördelaktigt för att lösa VA-försörjningen för såväl Katthammarsvik
och Herrvik på ett bättre tekniskt och organisatoriskt sätt än idag. En
överföringsledning mellan Katthammarsvik och Ljugarn bedöms dock medföra
så stora kostnader att det inte är ekonomiskt motiverat med den exploatering
som kan förväntas på Östergarnslandet.
Huvudalternativet Lokal VA-hantering med planmässig exploatering bedöms
uppfylla samtliga kriterier (under förutsättning att miljö- och
hälsoskyddsnämnden är restriktiv med att tillåta utsläpp av blandat
avloppsvatten samt att exploateringens storlek anpassas till möjligheten till god
lokalisering av VA-anläggningar). Ytterligare undersökningar av tillgång och
kvalitet hos dricksvattnet i respektive område krävs för att avgöra hur stora
exploateringar som kan försörjas med dricksvatten. Huvudinriktningen bör vara
att individuell avloppshantering sker genom uppsamling av toalettvatten i sluten
tank (helst med vakuumtoalett) alternativt någon form av torr toalettlösning, och
behandling av BDT-vatten. Eftersom grundvattnet är sårbart kommer i många
fall särskilda skyddsåtgärder även att krävas för utsläpp av BDT-vatten, t.ex.
innesluten behandling och efterföljande polering. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden bör vara restriktiv med att tillåta utsläpp av blandat
avlopp, och endast medge detta vid samordnad VA-försörjning för flera
fastigheter och där utsläppspunkten kan lokaliseras så att risken för förorening
av grundvattnet är minimal (se avsnitt 5.2.4). En svag punkt vad gäller lokal
VA-hantering är organisationen eftersom privata huvudmän inte är lika stabila
som en kommunal VA-huvudman, och inte har samma kompetens att driva VAanläggningar. Detta ställer större krav på myndighetstillsynen.
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Tabell 7. Jämförelse mellan de olika alternativen utifrån hur väl de uppfyller
kriterierna (i tabell 5). - = uppfyller ej kriterierna, + = har potential att uppfylla
kriterierna, ++ = uppfyller kriterierna väl, +++ = uppfyller kriterierna mycket väl.
Utbyggnad av kommunalt
VA
Dricksvatten
Avlopp - hälsoskydd
Avlopp – recipientskydd
Avlopp - återvinning
Ekonomi
Organisation
Brukaraspekter
Teknik

Lokal VA-hantering med
exploatering

+++

++*

+++

++**

+++

++

+

+++***

+

++

+++

+

++

++

+++

++

*Ytterligare undersökningar krävs dock för att säkerställa tillräcklig
dricksvattenkvantitet och – kvalitet i respektive område, innan exploateringarnas
storlek kan bestämmas.
**Under förutsättning att miljökontoret är restriktiv med att tillåta utsläpp av blandat
avloppsvatten (WC + BDT).
***Under förutsättning att ett system för återföring av toalettvatten från slutna tankar
till åkermark byggs upp.

5. Lokal VA-hantering
Nedan beskrivs lokal VA-hantering med planmässig exploatering mer utförligt.
5.1.

Dricksvattenförsörjning

På Östergarnslandet är man i stort sett helt hänvisad till uttag av grundvatten
från bergborrade brunnar för att lösa dricksvattenförsörjningen. Av de 359 brunnar som finns registrerade i SGU:s brunnsarkiv är det endast 3 st som är utförda
i lösa jordlager och det finns endast 10 brunnar som har ett jorddjup på 8 m eller
mer. De flesta av dessa är lokaliserade till ett område nordväst om Sandvik, där
det finns sandiga jordlager med sådan mäktighet att brunnar i lösa jordlager
eventuellt kan byggas. De sandiga jordlagren torde ha en stor betydelse för
grundvattenbildningen till det underliggande berget. I detta område finns det
också inrapporterade bergborrade brunnar som har mycket hög kapacitet.
Generellt sett är möjligheterna till grundvattenuttag bättre på Östergarnslandet
än t.ex. på Storsudret och i paritet eller något sämre än på Fårö.
Uttagsmöjligheterna är ca dubbelt så bra som på Storsudret och det finns
procentuellt sett betydligt fler brunnar med hög kapacitet.
Trots detta så är det fördelaktigt att även här sprida uttagen på flera grunda
brunnar än från enstaka djupare brunnar p.g.a risken att påträffa salthaltigt
vatten. Ur denna aspekt kan således enskild vattenförsörjning vara att föredra
framför gemensam vattenförsörjning. Vid gemensam vattenförsörjning bör det
därför alltid övervägas att sprida uttagen från fler och mindre djupa brunnar.
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På Östergarnslandet finns det idag endast kommunal vattenförsörjning vid Katthammarsvik. I Herrvik pågår förberedelse för att bygga ett vattenverk i
kommunal regi, baserat på avsaltning av bräckvatten från Östersjön. En tänkbar
utveckling är att utöka verksamhetsområdet vid Katthammarsvik och inkludera
nyexploatering där. Kommunal vattenförsörjning skulle också kunna vara
tänkbar för området vid Sandvik (område 8) och eventuellt de områdena som
ligger väst därom (områdena 5,6, 9 och 10). På lång sikt finns också
möjligheten att man genom en successiv utbyggnad eventuellt kopplar samman
de kommunala näten genom en anslutning från Stånga, vidare till Ljugarn,
vidare upp genom nämnda områden, till Herrvik och slutligen till
Katthammarsvik. Inom den närmaste framtiden torde dock enskild
vattenförsörjning eller eventuellt gemensam försörjning, då helst baserad på
uttag från flera uttagsbrunnar eller avsaltning av bräckvatten från Östersjön,
vara mer lämpat än en mer omfattande kommunal utbyggnad.
5.2.

Skyddsåtgärder för avloppshanteringen

Skyddsåtgärder för avloppshantering kan åstadkommas på många sätt. Utgångspunkten för val av åtgärder är i miljöbalkens bestämmelser, platsens förutsättningar och verksamhetsutövarens önskemål. En viktig princip i miljöbalken är
att skyddsnivåer (reningsgrad och potential för resursåtervinning) och val av
skyddsåtgärder (t.ex. åtgärder för källsortering, rening av vatten och skyddsavstånd mellan utsläpp och recipient) skall bestämmas med utgångspunkt i förutsättningarna i det enskilda fallet. Miljöbalken säger också att det är verksamhetsutövaren som har ansvar och rätt att göra dessa bedömningar. Kommunens
uppgift är att bedöma och granska förslag till skyddsnivåer och skyddsåtgärder,
inte att bestämma dem.
Kommunen har en viktig uppgift i att vägleda verksamhetsutövaren i vilka
skyddsnivåer som är relevanta och vilka skyddsåtgärder som är tänkbara.
Kriterielistan som föreslås för avloppshantering på Östergarnslandet (se avsnitt
3.1) är en viktig utgångspunkt för kommunen själv och för verksamhetsutövaren
vid prövning och val av skyddsnivåer. För att kriterierna skall bli meningsfulla
måste de också kunna översättas i konkreta åtgärder. En tekniklista har därför
tagits fram som bygger på skyddsåtgärder från källan till vattenrecipient (yteller grundvatten). Med hjälp av tekniklistan kan både verksamhetsutövaren och
kommunen erhålla en överblick över vilka skyddsåtgärder som finns men också
hur de kan kombineras för att erhålla erfoderliga skyddnivåer. Tillsammans med
kriterierna utgör tekniklistan den gemensamma plattform som kommunen och
fastighetsägaren använder för sin dialog om skyddsnivåer och skyddsåtgärder.
Tekniklistan visas i Tabell 8.
Bedömningen är att det går att lösa avloppshanteringen på de allra flesta platser
genom att kombinera föreslaga skyddsåtgärder så att tillräcklig säkerhet uppnås.
Det finns dock undantag. Svårigheter att lösa avloppshanteringen gäller främst
där marken inte är schaktbar överhuvudtaget, och/eller det inte finns någonstans
för vattnet att rinna av (t.ex. där det helt saknas jordlager eller där jordlagren är
extremt tunna). Där det är särskilt tunna jordlager krävs därför en särskild detaljerad bedömning om möjligheterna att lösa avloppshanteringen. Där markförhållandena inte medger poleringssteg måste större skyddsavstånd tillämpas,
särskilt vad gäller vertikalt skyddsavstånd till grundvatten eller berggrund.
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Tabell 8. Föreslagna skyddsåtgärder för avloppshanteringen på Östergarnslandet.
Skyddsåtgärderna beskrivs nedan.
Åtgärder vid
källan
BDT

Förbehandling

Behandling

Polering

Lokalisering/
skyddsavstånd*

Olika typer av
torra toaletter

Inneslutet
kompaktfilter

Innesluten rotzon

Vakuumtoalett och
sluten tank

Upphöjd
lågbelastad
infiltration

Grunt eller upplyft
infiltrationsdike
Damm/kärr

Inneslutet
vertikalfilter/
sprayfilter

Slamavskiljning

Vertikalt
skyddsavstånd
Horisontellt
skyddsavstånd

Spraybox
Integrerad
slamavskiljare och
spraybox
Minireningsverk
(och markfilter)

WC +
BDT

Förfällning och
innesluten
markbädd

Innesluten rotzon
Grunt eller upplyft
infiltrationsdike
(Damm/kärr)**

Fosforfällor/
fosforfilter
Bevattning
*Exakt avstånd anpassas till övriga skyddsåtgärder och recipientens skyddsbehov.
Vertikalt skyddsavstånd innebär skyddsavstånd i den omättade zonen, dvs. till
grundvatten, eller skyddsavstånd till berggrund. Horisontellt skyddsavstånd avser
skyddsavståndet i grundvattnet, dvs. avståndet till vattentäkten.
**Damm/kärr rekommenderas i allmänhet inte som polering för blandat avloppsvatten
på grund av smittrisken.

5.2.1. Skyddsåtgärder vid källan
En av de kraftfullaste åtgärderna som kan vidtas vid avloppshantering, är att
avskilja urin och fekalier vid källan, dvs. att hantera toalettavfallet separat från
BDT- vattnet (bad-, disk- och tvättvattnet). Med denna åtgärd avskiljs merparten av växtnäring och stort sett alla sjukdomsframkallande mikroorganismer
från vattenfasen. Åtgärden innebär således inte bara ett effektivt skydd för
miljön och människors hälsa utan skapar också förutsättningar för en effektiv
återvinning av näring.
Under 1970-80-talen fanns det ungefär lika mycket fosfor i BDT-vatten som i
urin och fekalier. Sedan förbudet mot fosfater i tvättmedel infördes 2009 har
fosforinnehållet minskat kraftigt. Idag bedöms BDT-vattnet bara bidra med ca
en tiondel av spillvattnets sammanlagda fosforinnehåll, se Tabell 9.
Tabell 9. Mängder fosfor, kväve och BOD i hushållspillvatten fördelat på BDTvatten och blandat avlopp (WC + BDT).
Totalt avlopp

P-tot, g/p, d
N-tot, g/p, d
BOD7, g/p, d

Endast BDT

NFS 2006:7

Förslag 2010

NFS 2006:7

Förslag 2010

1,65-2,1*

1,7

0,15–0,6

0,15

14

13,7

1,4

1,2

48

65

28

26

* Beroende på hur mycket fosfat det finns i tvätt- och diskmedel
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Även vad gäller andra miljöbelastande ämnen har BDT-vatten mindre mängder
och koncentrationer än blandat spillvatten. Detta gäller t.ex. kväve som
påverkar vattenrecipienter fr.a. genom att ammonium är ett kraftigt syreförbrukande ämne men också genom att ibland stimulera till ökad algtillväxt.
De hygieniska riskerna förenade med hantering av BDT-vattnet har länge
diskuterats och fortfarande bedöms smittrisker vid utsläpp av BDT-vatten
väldigt olika av tillsynsmyndigheterna i Sverige. Forskning visar emellertid att
BDT-vatten jämfört med blandat avloppsvatten är ett ur smittskyddssynpunkt
relativt harmlöst vatten. Som Figur 21 visar är t.ex. ett orenat BDT-vatten
mindre smittfarligt än utgående avloppsvatten från ett kommunalt reningsverk
eller dagvatten från hårdgjorda ytor i tätorter9.

100000000
10000000
1000000
100000
10000
1000
100
10
1
Blandat
avloppsvatten obehandlat

Blandat
avloppsvatten behandlat i ARV

BDT-vatten obehandlat

BDT-vatten behandlat i
vertikalfilter

Figur 21. Jämförelse av smittrisk (potentiell halt av sjukdomsframkallande
mikroorganismer) i olika typer av avloppsvatten. Observera att skalan är
logaritmisk. Av staplarna framgår att obehandlat BDT utgör en tusendel så
stor risk som blandat avloppsvatten (ref: P Ridderstolpe 2004)

Som framgår ovan är skillnaden mellan BDT-vatten och blandat spillvatten med
avseende på smittskydd, miljöskydd och återvinningspotential mycket stor. Vid
miljöprövning är det därför viktigt att göra stor skillnad mellan system baserade
på toalettvattensortering och system där toalettavfallet blandas med spillvattnet.

5.2.2. Skyddsbarriärer mot recipient och berggrund
Tabell 8 visar hur skyddsåtgärder byggs som en serie barriärer från källa och
recipient. Dessa barriärer utgörs av (1) förbehandling, (2) behandling, (3)
efterbehandling samt (4) skyddsavstånd mot grundvatten (vertikalt
skyddsavstånd) samt avstånd till vattentäkt (horisontellt skyddsavstånd).
Eftersom dricksvattenförsörjningen på Östergarnslandet främst sker genom
bergborrade brunnar innebär skyddsavstånd till grundvatten också
skyddsavstånd till berggrund.

9

För mer information om BDT -vatten och dess innehåll och egenskaper, se, t.ex.
Introduction to Greywater Management, Ridderstolpe P. 2004; www. Ecosanres.org.
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Det är viktigt att tänka på att de prestandakrav som ställs upp avseende
miljöskydd och återvinning gäller inom den del av avloppsystemet där
spillvattnet hålls avskiljt från annat vatten. De prestandakrav avseende t.ex.
miljöskydd som anges i de allmänna råden för enskilda avlopp (NFS 2006:7)
eller i föreslagna kriterier för Östergarnslandet omfattar således systemet från
källorna t.o.m. behandlingen. Detta system kallas ibland för det ”tekniska
systemet” då det omfattar de delar av systemet som är teknifierat, dvs. vars
utformning och dimensionering är förbestämt genom framtagna byggmanualer
eller genom prefabricerade produkter. Utsläppspunkten från det tekniska
systemet (ut ur behandlingen) utformas normalt så att man ska kunna provta och
validera reningsprocessen.
Efter det tekniska systemet kan och bör ytterligare skyddsåtgärder vidtas för att
skydda recipienten. Sådana skyddsåtgärder som alltså vidtas efter utsläpp från
behandling kallas för efterbehandling eller polering. De reningseffekter som
därvid uppnås kallas för retention. Poleringssteg kan byggas upp av mer eller
mindre teknifierade processdelar, t.ex. infiltrationsdiken för filtrering och
bortledning via mark eller öppna kärr och dammar för att skapa uppehållstid
och resorption av vatten och näring via växtupptag.
Ytterligare skydd mot recipienten skapas genom att säkerställa tillräckliga
skyddsavstånd. Här är det lokalisering av anläggning och utsläppspunkt som
utnyttjas för att skapa retention i mark, i första hand i den omättade markzonen
(vertikalt skyddsavstånd för utsläpp till grundvatten/berggrund), men också i
själva grundvattnet (horisontalt skyddsavstånd från utsläppspunkt till
vattentäkt).

5.2.3. Genomgång av tekniska åtgärder
Teknik för källsortering
Det finns fyra huvudtyper för hur toalettavfallet kan utsorteras från
spillvattenfraktionen, nämligen
1. biologiska toaletter (komposteringstoaletter),
2. förbränningstoaletter
3. torr urinsortering samt
4. extremt lågspolande WC.
Av dessa huvudtyper finns blandformer. Även om många hävdar att torr
fekaliehantering kan fungera väl även för permanentboende är huvudtyperna 1,
2 och 3 kanske mest lämpade för fritidsboende. Med vakuumteknik medges
utspolning av toalettavfallet med en liten mängd vatten. På detta sätt kan
utsortering och uppsamling av urin och fekalier göras i en hanterbar volym och
på ett sätt som för användaren liknar vanlig WC. Dessa toaletter och tekniker
för uppsamling är lämpliga för både fritidsboende och permanentboende. I
Tabell 10 nedan beskrivs därför bara denna huvudtyp av toaletter för
källsortering.
Det är också möjligt att sortera ut toalettvattnet i en sluten tank med en vanlig
vattentoalett. Nackdelarna med detta är mängden toalettvatten blir stor vilket
innebär att den slutna tanken behöver tömmas relativt ofta.Transporterna blir
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därmed större. Vid fritidsboende där vistelsetiden är relativt kort kan det dock
fungera med sluten tank och vanlig vattentoalett.. Med uppsamling av
toalettvatten från vanlig vattentoalett blir toalettvattnet också mer utspätt vilket
försvårar såväl hygienisering som återföring av toalettvattnet till åkermark.
Tabell 10. Beskrivning av vakuumtoalett och sluten tank för utsortering och uppsamling av
toalettavfallet.
Teknisk åtgärd

Vakuumtoalett med sluten tank

Princip

Reningseffekt och
återvinningspotential

Det finns både golvstående och vägghängda vakuumtoaletter. Det finns vakuumtoaletter för
enskilda hushåll, och för gemensamma system för flera hushåll.

Utformning och
dimensionering
Storlek, plats och
lokalisering

Robusthet
Beprövad teknik och
tillgänglighet på
marknaden
Egenkontroll och
tillsyn
Skötsel och underhåll

Ekonomi

Mer information

Vakuumspolade toaletterna bygger på ett icke vattenburet transportsystem, vatten används
bara för att skölja toalettskålen. Undertrycket i ledningar skapas med hjälp av en vakuumenhet
(el motsvarande). Ett vakuumsystem kräver täta ledningar, men ledningarna kan vara klenare
än i självfallssystem, och man är inte beroende av fall. Vakuum används i stor skala på fartyg,
tåg, osv. Nu finns det även ett antal småskaliga vakuumsystem på marknaden, som är
anpassade till enskilda hushåll med sluten tank. I dessa aktiveras endast vakuumgeneratorn vid
användning och är inte ständigt igång, vilket ger en relativt låg energiförbrukning.
Ca 90 % reduktion av all näring, och ca 99,99 % reduktion av smittämnen. Ca 90 %
återvinningspotential av samtliga näringsämnen.

Standardstorlek på den slutna tanken som kombineras med vakuumtoalett för ett enskilt hushåll
är 3 m3. Normalt räcker det då med 1-2 tanktömningar/år för ett permanenthushåll. I övrigt
finns inga särskilda krav på platsen, utöver att det ska gå att lägga ned en tank.
Installation av vakuumtoalett kan kräva ingrepp i våtrum inomhus och bör göras av sakkunnig.
Tekniken är robust, och driftsstörningar är relativt ovanliga. El krävs för att toaletten ska
fungera.
Vakuumtoaletter för enskilda hushåll finns installerade på flera håll bl.a. i Sverige och Norge. I
Norrtälje kommun finns över 600 st vakuumtoaletter installerade. Tre fabrikat av
vakuumtoaletter för enskilda hushåll finns på den svenska marknaden.
Vattenmätare eller räkneverk för spolning kan användas för att se när tanken behöver tömmas.
Normalt räcker en tömning per år, som sker automatiskt genom renhållningens försorg. Behov
av myndighetstillsyn är mycket litet, ev. kan tanken täthetskontrolleras efter ca 10 år.
Normalt krävs ingen skötsel, utöver tanktömning och normal toalettrengöring. Byte av små
delar i vakuumsystemet (packningar/ventiler) kan behöva göras efter 5-10 år. Serviceorganisation är under uppbyggnad i Sverige. Reservdelar finns tillgängliga hos återförsäljare.
För ett enskilt hushåll är investeringskostnaden för vakuumtoalett med sluten tank ca 35 000 –
55 000 kr (installation tillkommer, kostnaden för detta varierar mycket beroende på typ av
badrum, typ av husgrund, etc). Driftskostnaden för ett enskilt hushåll består av tömning av
tanken 1-2 ggr/år, vilket innebär en kostnad på ca 650-1300 kr/år. Elkostnaden för
vakuumsystemet är mindre än 50 kr/år för ett hushåll.
Skriften Toaletter för källsortering, som sammanställts av Avloppsguiden, kan laddas ned från:
http://husagare.avloppsguiden.se/attachments/download/62/Toaletter_for%20_kallsortering.pdf

Behandling av bad-, disk- och tvättvatten
Eftersom bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) framförallt innehåller
organiskt material som behöver brytas ned, är en biologisk behandling i någon
typ av filter en lämplig behandling. Olika varianter av filter för behandling av
BDT-vatten presenteras i Tabell 11 nedan.
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Tabell 11. Beskrivning av tekniska åtgärder för behandling av BDT-vatten
Teknisk
åtgärd

Princip

Reningseffekt
Utformning
och dimensionering

Storlek, plats
och
lokalisering

Robusthet

Beprövad
teknik och
tillgänglighet
på
marknaden
Egenkontroll
och tillsyn

1. Inneslutet
kompaktfilter

2. Upphöjd
lågbelastad
infiltration

3. Inneslutet
vertikalfilter/
sprayfilter

4. Spraybox

5. Integrerad
slamavskiljare och
spraybox

Slamavskiljt vatten renas mekaniskt och biologiskt genom silning uppifrån och ned genom ett omättad filtermedia.
Dimensionering görs så att den biologiska processen inte bildar ett överskottsslam. (Tillförd BOD omvandlas till
koldioxid och vatten). De nämnda teknikerna är exempel på vertikalfilter som idag finns på marknaden
Spridning av vatten
Bygger på samma
Kombinerat vertikalBeskickning och
Som 4 men med
spridning över
integrerad
och uppbyggnad av
princip som konvenoch horisontalfilter.
den biologiska
tionell infiltration,
Beskickning och
filteryta görs med
slamavskiljare i
processen bärs upp i
men byggs större
spridning över filterpump och
tankens under del.
artificiellt
och upphöjd för föryta görs med pump
spraydysa. Filtret är
Recirkulering sker
inneslutet i tank
mellan slamfiltermedia.
bättrad rening.
och spraydysa.
Beskickning och
Filtret är inneslutet
eller brunn, och
avskiljare och
spridning över
med plast eller
ytvatten är
sprayfilter. Ytvatten
filteryta görs med
gummiduk för att
recipient.
är recipient.
hindra perkolation
pump. Biologisk
rening i mark med
mot grundvatten,
grundvatten som
och ytvatten är
recipient.
recipient.
BOD > 90 %,
BOD > 99 %
BOD > 90 %
BOD > 90 %
BOD > 90 %
Smitta> 99 %
Smitta> 99,5%
Smitta> 99 %
Smitta> 95 %
Smitta> 99 %
Anläggs typiskt som
en smal bädd.
Dimensioneras för
ca 140 mm/d, vilket
ger byggyta om ca
5-7 m2 per hushåll,

Utformas lämpligen
som smala diken.
Kan dimensioneras
för högre belastning
än infiltration med
blandat vatten.

Läggs under mark
men så ytligt som
möjligt. Bygghöjd ca
0,7 m (dvs.
vattengång in till
vattengång ut).
Schakt ca 2 m bred
x 7-9 m lång.

Vid infiltration i
mark med texturkurva enligt Fall A
(NV 87:6) så åtgår
ca 10-12 m2 (dikesbotten ca 0,8 x 15
m) . Fall B: större
yta eller förstärkningslager behövs.
Anläggningen är
robust.

Anläggningen är
robust.

Filter anläggs på
schaktbar mark.
Kringvallas med
utgrävd jord.
Fyllning av schaktbotten och sidor
med tätduk och
uppsamlingslager
minst 2 dm över
vattengång ut.
Filtermedia och
domer placeras
enligt leverantörens
anvisningar.
Anläggningen platsanpassas och byggs
enligt anvisningar.
Tekniken är flexibel,
passar därför
särskilt bra för
större anläggningar
(fler än ett hushåll).

Tekniken är
prefabricerad och
levereras som ett
paket med tankar,
pump, slangar, dysa
och el o styr.

Dimensionerad för
ett hushåll, 900 l
BDT-vatten/d. Är
helt prefabricerad,
och levereras färdig
för installation.
Leverantör
rekommenderar att
behandlat BDTvatten leds ut i
poleringsdike.

Anläggningen kan
placeras valfritt
(höjd och avstånd)
från slamavskiljare.
Plats på tomten ca 4
m2 plus bortledning
via t.ex.
infiltrationsdike.

Anläggningen är 1, 8
m i diameter, och ca
1,5 m hög. Grävs
ned i marken.

Anläggningen är
robust.

Anläggningen är
möjligen mindre
robust än övriga.

Anläggningen är
möjligen mindre
robust än övriga.

Flera utföranden och
fabrikat finns på
marknaden.

Beprövad teknik.
Råd och riktlinjer för
byggande finns
framtagna

Beprövad teknik.
Råd och riktlinjer för
byggande finns
framtagna

Beprövad teknik.
Råd och riktlinjer för
byggande finns
framtagna

Är testat av Bioforsk
i Norge. Finns ännu
bara i Norge, men
lansering i Sverige
planeras inom kort.

Processfunktion svår
att tillse och underhålla, men reningseffekt går att kontrollera. Egenkontroll
1 ggr/år. Inget
särskilt behov av
myndighetstillsyn.

Process- och
reningsfunktion är
svår att underhålla
och kontrollera.
Egenkontroll 1
ggr/år. Inget särskilt
behov av
myndighetstillsyn.

Processfunktion går
att tillse, underhålla
och reningseffekt att
kontrollera
Egenkontroll minst 2
ggr/år. Inget särskilt
behov av
myndighetstillsyn.

Processfunktion går
att tillse, underhålla
och reningseffekt att
kontrollera.
Egenkontroll minst 2
ggr/år. Inget särskilt
behov av
myndighetstillsyn.

Processfunktion går
att tillse, underhålla
och reningseffekt att
kontrollera.
Egenkontroll minst 2
ggr/år. Inget särskilt
behov av
myndighetstillsyn.
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Tabell 11, forts. Beskrivning av tekniska åtgärder för behandling av BDT-vatten.
Teknisk
åtgärd

Skötsel och
underhåll

Ekonomi

Mer
information

1. Inneslutet
kompaktfilter

2. Upphöjd
lågbelastad
infiltration

3. Inneslutet
vertikalfilter/
sprayfilter

4. Spraybox

5. Integrerad
slamavskiljare och
spraybox

Service minst 1
Service minst 1
Service minst 1
Service minst 1
Leverantören
gång/år. Slamgång/år. Slamgång/år. Slamgång/år. Slamrekommenderar
tömning beroende
tömning beroende
tömning beroende
tömning beroende
service minst 1
av dimensionering
av dimensionering
av dimensionering
av dimensionering
gång/år. Slamav SLA men minst
av SLA men minst
av SLA men minst
av SLA men minst
tömning minst en
gång vart 5:e år.
en gång vart 5:e år.
en gång vart 5:e år.
en gång vart 5:e år.
en gång vart 5:e år.
Investeringskostanden varierar beroende på markförhållanden, samt hur många hushåll som ansluts till
anläggningen mm. Driftskostnaden är generellt låg och utgörs av slamtömning samt ev. service (servicebehovet är
generellt sett mycket lågt för denna typ av anläggning).
NFK og NORVARS
VA/Miljø-blad, nr.60,
2003.

NFK og NORVARS
VA/Miljø-blad, nr.
60, 2003.

Behandling av blandat avloppsvatten (WC + BDT)
Tekniska åtgärder för behandling av blandat avloppsvatten (WC + BDT)
beskrivs i Tabell 12 nedan. Till följd av markförhållandena och grundvattnets
sårbarhet i samtliga utpekade exploateringsområden på Östergarnslandet
bedöms anläggningar för blandat avloppsvatten endast vara lämpliga vid
samordnad avloppshantering för ett område, och om utsläpp kan ske kustnära
utan risk för förorening av vattentäkter (se avsnitt 5.2.4).
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Tabell 12. Beskrivning av tekniska åtgärder för behandling av blandat avloppsvatten (WC+BDT).
Teknisk åtgärd

Princip

Reningseffekt
och
återvinningspotential

Utformning och
dimensionering

Storlek, plats
och lokalisering

Robusthet

1. Minireningsverk +
markfilter

2. Förfällning och
innesluten markbädd

3. Fosforfällor/filter*

4. Bevattning

Behandlingsmetoden
bygger på samma
processer som finns i
stora kommunala
reningsverk: sedimentering för avskiljning av
grövre partiklar, biologisk
behandling med aktiva
mikroorganismer för att
ta bort organiskt material
och kväve, samt kemisk
rening genom tillsats av
kemikalier för att fälla ut
fosfor och små partiklar.

Kemikalier tillsätts och
fosforrikt slam fälls ut i
slamavskiljaren. Därefter
behandlas vattnet
biologiskt i en markbädd,
som görs innesluten för
att få en kontrollerad
behandling av vattnet.

Reningseffekten varierar
mellan olika fabrikat,
många anläggningar
avskiljer ca 90 % av BOD
och ca 90 % av fosfor.
Kvävereningen varierar.
Fosfor fastnar i slammet
och kan återföras till
produktiv mark, intresset
bland lantbruket för slammet är dock ofta lågt.
Avskiljningen av smittämnen är osäker,
episoder med driftsstörningar och stora
utsläpp av smittämnen
förekommer.
Det finns anläggningar för
ett till flera hushåll. I den
här skalan säljs
reningsverken
prefabricerade från
leverantör, och exakt hur
reningsprocessen är
utformad beror på
fabrikat.

Avskiljningen är > 90 %
fosfor, > 90 % BOD och
ca 40 % kväve. Fosfor
fastnar i slammet och kan
återföras till produktiv
mark, intresset bland
lantbruket för slammet är
dock ofta lågt.
Avskiljningen av
smittämnen är hög, och
robust.

Avloppsvattnet förbehandlas i en slamavskiljare, och därifrån
pumpas det till ett
förfilter där en biologisk
behandling av vattnet
sker. Vanligen används
ett s.k. sprayfilter som
förfilter, där vattnet
fördelas ut över filtret
med hjälp av en spridardysa. Vattnet som
passerat filtret leds vidare
till en filterbädd med ett
fosforbindande material,
t.ex. norsk Leca.
Avskiljning av fosfor > 95
%, av BOD > 90 % och
kväve > 80 %. Fosfor
fastnar i filtermaterialet
som kan användas som
gödselmedel efter
filterbyte.
Avskiljningen av
smittämnen är hög, och
robust.

Bevattning kan ske av
både energigrödor och
livsmedelsgrödor (det
senare kräver hygienisering genom t.ex.
lagring). Avloppsvattnet
slamavskiljs och pumpas
därefter till lagring alt.
direkt till bevattningsfältet. Bevattning sker
under växtsäsongen, (ca
fem månader). Under
årets resterande del
lagras avloppsvattnet i
inhägnad damm/
dammar.
I en rätt utformad
bevattningsanläggning
tas i stort sett all näring
upp av grödan. Man kan
räkna med > 90 %
avskiljning av fosfor,
kväve och BOD.
Avskiljning av
smittämnen kan vara
hög, men beror mycket
på bevattningens
utformning och markförhållanden.

Rekommenderas från 1
hushåll upp till ca 100
personer (ca 30 hushåll).
Filtret byggs på plats och
dimensioneras normalt
för byte av fosforinbindande material efter
15 år.

För att skörd av grödan
ska bli ekonomiskt
lönsam bör inte systemet
vara för litet, från ca 40
hushåll och uppåt.
Bevattningsfältet
dimensioneras efter
grödans behov av vatten
och näring.

Relativt
utrymmeskrävande
teknik, marken måste
vara schaktbar för att
anlägga bädden.

Kräver att ytor finns
tillgängliga i närområdet
(ca 1000 m2/hushåll),
med mark som är lämplig
för grödan och där risken
för förorening av
grundvattnet minimeras.

Kompakt teknik, som
kräver litet utrymme.
Tekniken i sig ställer inga
särskilda krav på platsförhållanden. Dock ställs
krav på utsläppspunkt
och möljighet till polering.
Känsligare för belastningsvariationer än andra
avloppslösningar, och om
belastningen varierar
mycket över året kan en
annan tekniklösning vara
att föredra. Reningsverk
är också känsliga för
driftsstörningar och
kräver regelbunden
skötsel och service.

Det finns anläggningar för
1-40 hushåll. Enheten för
kemisk fällning kan
placeras på olika sätt
beroende på anläggningens storlek, antingen i
anslutning till slamavskiljaren el. i eget hus.
Markbädden utformas
lämpligen med trycksatt
spridning.
För att anlägga en
markbädd måste marken
vara schaktbar.
Tillräckligt avstånd till
grundvattnet krävs
(markbädd kan göras
upphöjd).
Kemisk fällning kräver
regelbunden skötsel och
service för att fungera
väl. Markbädd är en
mycket robust teknik.

Mycket robust och
driftssäker teknik. Viktigt
för funktionen att byta
filtermaterial i tid.
Tidpunkt för byte kan
avgöras med hjälp av
mätning av utgående pH.
Vid byte grävs bädden
upp och läggs om med
nytt material.
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Tabell 12, forts. Beskrivning av tekniska åtgärder för behandling av blandat avloppsvatten (WC+BDT).
Teknisk åtgärd

Beprövad
teknik och
tillgänglighet
på marknaden

Egenkontroll
och tillsyn

Skötsel och
underhåll

Ekonomi**

Mer information

1. Minireningsverk +
markfilter

2. Förfällning och
innesluten markbädd

3. Fosforfällor/filter*

4. Bevattning

Många olika fabrikat på
marknaden, och de är
olika beprövade. Det är
därför mycket viktigt att
välja fabrikat som
utvärderats i oberoende
undersökning, och med
goda referenser.
Kräver regelbunden
egenkontroll (2-4
ggr/mån). Regelbunden
myndighetstillsyn är
mycket viktigt för att
säkerställa anläggningens
funktion.
Tekniken är egentligen
inte anpassad för att
skötas och drivas av
privatpersoner och
serviceavtal med en
sakkunnig, t.ex.
leverantör rekommenderas därför.

Det finns flera fabrikat på
marknaden. Tekniken är
beprövad genom flera
oberoende
undersökningar.

Väl beprövad, särskilt i
Norge, där många
anläggningar har byggts.
En produkt finns
tillgänglig på den svenska
marknaden genom en
norsk leverantör.

Väl beprövad teknik, på
Gotland och andra ställen
i Sverige och
internationellt.

Kräver regelbunden
egenkontroll (ca 1
ggr/mån). Regelbunden
myndighetstillsyn är
viktigt, för att säkerställa
fosforreningen.

Egenkontroll några
gånger/år. Myndighetstillsyn krävs för att
säkerställa byte av
filtermaterial.

Kontroll av funktion görs
genom haltmätning ut
från fosforfiltret.
Anläggningen är helt tät i
botten.

Markbädd är en robust
teknik med litet skötselbehov. Kemisk fällning är
något känsligare, och det
är framförallt viktigt att
se till att kemikalier fylls
på regelbundet. Ett
serviceavtal med
sakkunnig rekommenderas, då leverantören
ser till anläggningen ca 12 ggr/år och dessutom
ser över anläggningen om
problem uppstår.
Investeringskostnaden
varierar, beroende på
bl.a. antal hushåll som
ansluts, markförhållanden, hur långt
massor måste transporteras, etc. Driftskostnaderna utgörs av
kemikalier och slamhantering (större slammängder eftersom det är
kemisk fällning).

Enkelt att sköta. I driften
ingår följande: tömning
av slam-avskiljare,
översyn av pumpens
funktion, sprayfiltret och
fosforfiltret, ca 1
gång/månad, byte av
fosforfiltermaterial, efter
ca 15 år. Tidpunkt för
byte av filtermaterial
avgörs genom mätning av
pH-värdet i utgående
vatten.

Det krävs att det finns en
lantbrukare som
långsiktigt kan åta sig att
sköta bevattningssystemet och skörda den
bevattnade grödan.
Skötsel av den del av
systemet som är de
boendes ansvar (dvs. inte
själva bevattningen) är
relativt enkel och kan
utföras av en
privatperson.

Investeringskostnaden
varierar, beroende på
bl.a. antal hushåll som
ansluts, markförhållanden, mm.
Driftskostnaderna utgörs
av slamtömning (endast
primärslam så slammängderna är relativt
små) och byte av
filtermaterial, samt ev.
service och underhåll
(behovet av service och
underhåll är relativt litet).
NFK og NORVARS
VA/Miljø-blad, nr.49,
2001.

Investeringskostnader,
varierar beroende på bl.a.
avstånd mellan
bebyggelsen och fältet;
placering av lagringsdamm, storlek och
utformning av fältet;
markförutsättningar och
val av gröda. Driftskostnaderna varierar,
uppvägs ofta av värdet av
grödan som bevattnas,
vilket ger mycket låga
driftskostnader.
Short rotation
plantations. Guidelines
for effiecient biomass
production with the safe
application of wastewater
and sewage sludge.
International Ecological
Engineering Society,
2008. www.biopros.info

Investeringskostnaderna
varierar, främst beroende
på antal hushåll och
fabrikat, generellt sett blir
det billigare per hushåll
desto fler som ansluts.

*Det finns olika typer av fosforfilter (som teknikmenyn visar), en typ som är
platsbyggd och en annan typ som är prefabricerad och innesluten i en ”burk”. Det
råder viss osäkerhet om den senare typens tillgänglighet på marknaden vad gäller
anläggningar för flera hushåll (> 5), och därför beskrivs endast den förstnämnda typen
i tabellen.
**Vid gemensamma anläggningar utgörs ofta den stora delen av
investeringskostanden av ledningsnätet. Kostnaden för detta beror helt på
markförhållandena och hur långa sträckor ledningarna måste dras. Vid nybyggnation är
kostnaderna för ledningsdragning i allmänhet avsevärt lägre än för befintlig
bebyggelse, eftersom det kan samordnas med byggnation, elnät mm.
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Polering
Tekniska åtgärder för polering av antingen behandlat BDT-vatten (vid särskilt
höga krav på skyddsåtgärder) eller för blandat avlopp beskrivs i Tabell 13
nedan.
Polering av behandlat BDT-vatten kan också ske i dammar, om det finns en
önskan om att använda vattnet för gestaltning eller bevattning. För blandat
avloppsvatten bedöms smittrisken vara för stor även efter behandling för att
dammar ska rekommenderas.
Tabell 13. Beskrivning av tekniska åtgärder för polering/efterbehandling av behandlat
avloppsvatten (BDT-vatten eller blandat avloppsvatten).
Teknisk åtgärd

Princip

Utformning och
dimensionering

Storlek, plats och
lokalisering

Robusthet

Beprövad och
tillgänglighet på
marknaden
Egenkontroll och
tillsyn
Skötsel och
underhåll

a. Innesluten rotzon

b. Grunt eller upplyft
infiltrationsdike

c. Damm/kärr

Biologiskt behandlat vatten
filtreras genom sand eller silt eller
annat media i mättad strömning.
Strömning sker horisontellt
genom tillförseldike till
uppsamlingsdike.Tätduk hindrar
perkolation mot grundvatten.
Utformas och dimensioneras för
hydraulisk belastning (enligt
Darcys lag eller riktlinjer) samt
för 90 % ytterligare reduktion av
BOD och smittämnen, dvs. för
minst 5 dygns uppehållstid.
Filteryta planteras med ag, starr
eller annan vassvegetation.

Biologiskt behandlat vatten
infiltreras i mark. Vid självfall kan
artificiellt media eller tätande
bottenskikt användas, för
spridning annars används pump.
Bräddutlopp kan användas (dvs.
markbädd med otät botten)
Utformas i smala grunda diken.
Hydraulisk belastning bör inte
överstiga 150 mm/dygn. Med
perkolation i 1 m omättad zon
kan ytterligare reduktionen av
BOD och smittämnen om ca 99 %
förväntas.

Biologiskt behandlat vatten
kvarhålls i damm för ytterligare
rening, bevattning eller och
gestaltning.

Tekniken kräver litet fall och liten
bygghöjd och passar där marken
är flack, jorddjupet är litet eller
marken är uppbyggd av grus och
sten. För 5 dygns uppehållstid
med jord med 30 % porositet och
0,5 m filterdjup (mättad zon)
behövs total bygg-yta om minst
15 m2 per hushåll.
Robust och säker så länge
förbehandling och behandling
fungerar väl

Tekniken kräver jorddjup om
minst 1 m med kornstorlekskurva Fall A (NV 87:6).
Utformas lämpligen som smala
(0,7 m) och långa (minst 10 m)
diken. Om vattnet pumpas till
infiltrationsdike kan det placeras
valfritt på tomten.
Robust och säker så länge
förbehandling och behandling
fungerar väl

Utformas efter plats och önskemål. Damm utformas lämpligen
med en inledande rotzon och med
djup för att gynna undervattensväxter. Mer än 7 dygn
uppehållstid bör uppnås före
bevattning. Bevattning på annans
tomt eller direkt på bladgrönsaker
bör undvikas.
Tekniken kräver ”inget” fall, men
schaktbar mark.

Mycket robust. Variation i
vattenkvalitet (algförekomst,
grumlighet mm) bör förväntas.

Beprövad teknik. Byggmanualer för just polering saknas och bör tas fram för Gotland.

Tekniken underlättar egenkontroll och (ersätter delvis) tillsyn

Mycket liten, ev slåtter av
vegetation av estetiska skäl

Litet. Mer vid pumpning.

Kräver litet underhåll men
eftersom damm anläggs utifrån
fastighetsägarens eget intresse av
att skapa natur- och
gestaltningsvärden och/eller
bevattningsvatten behöver dessa
kvalitéer underhållas.
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5.2.4. Slutsats angående skyddsåtgärder för Östergarnslandet
Med utgångspunkt i resonemangen och de föreslagna skyddsåtgärderna ovan
kan några slutsatser dras vad gäller avloppshanteringen för Östergarnslandet.
Dessa beskrivs närmare nedan.
Utsläpp av blandat avlopp
Som tidigare beskrivits är jordlagren mycket tunna på stora delar av
Östergarnslandet, särskilt i de utpekade exploateringsområdena. Detta innebär
att grundvattnet är mycket sårbart för föroreningar, och därför är utsläpp av
blandat avloppsvatten (dvs. både WC och BDT) förenat med stora risker, och
förordas inte om inte mycket stora vertikala och horisontella skyddsavstånd kan
säkerställas. Tillräckliga skyddsavstånd är särskilt svårt att säkerställa vid
individuell avloppshantering, och därför förordas istället separat uppsamling av
toalettvattnet (med vakuumtoalett/alternativt torrtoalett) och behandling och
utsläpp av BDT-vatten vid individuell avloppshantering.
Vid infiltration nära kusten (ca 50 m - 200-300 m) är sannolikheten låg att
infiltrerat avloppsvatten kan nå grundvattentäkter (under förutsättning att
enskilda vattentäkter inte finns eller planeras inom denna zon). Om sådan
lokalisering kan åstadkommas kan utsläpp av blandat avloppsvatten fungera.
För att säkerställa tillräckligt hög rening förordas dock en behandling (enligt
något av förslagen i Tabell 8) innan infiltration. Detta bedöms vara aktuellt när
det rör större exploateringar, med samordnad VA-försörjning, där
lokaliseringen av avloppshanteringen och dricksvattenförsörjningen kan
samordnas. Utsläpp av blandat avlopp bör alltid föregås av en särskild utredning
som belyser risken för förorening av grundvattnet. Eftersom huvuddelen av den
tillkommande bebyggelsen på Östergarnslandet bedöms vara komplettering av
befintlig bebyggelse i liten skala, och eftersom huvuddelen av de utpekade
exploateringsområdena inte ligger kustnära bedöms dock detta endast vara
aktuellt för några områden (Herrvik och Falhammars).
Utsläpp av bad-, disk- och tvättvatten
Som tidigare beskrivits innebär separat uppsamling av toalettvattnet att övrigt
avloppsvatten avlastas från huvuddelen av de smittämnen och näringsämnen
som finns i vattnet. Utsläpp av bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) innebär
därför avsevärt mycket lägre smittrisk än utsläpp av blandat avloppsvatten.
Behandlingen av BDT-vattnet anpassas till vilka vertikala och horisontella
skyddsavstånd som kan åstadkommas. Om det är mer än en meters jorddjup och
lämpliga infiltrationsmöjligheter, kan infiltration av BDT-vattnet vara möjligt.
Om det är tunnare jordlager krävs andra åtgärder, se nedan.
Särskilt känsliga recipienter/Mycket tunna jordtäcken
I särskilt känsliga områden, med tunna jordtäcken, bör endast behandlat bad-,
disk- och tvättvatten (BDT-vatten) släppas ut till recipient. För att ytterligare
minska smittriskerna behandlas bad-, disk- och tvättvattnet i en innesluten
behandlingsanläggning och genomgår därför efterbehandling innan det tillåts
ledas ut där det kan komma i kontakt med grundvattnet. Efter rätt utformad
behandling och efterbehandling bedöms smittriskerna med BDT-vattnet vara så
små att de är försumbara i förhållande till andra smittrisker (t.ex. att grannar tar
varandra i hand, dörrhandtag, etc.).
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Vid användande av mark och vattendrag som recipient för avloppsvatten skall
ett skyddande jordtäcke alltid finnas som hindrar direktinfiltration via
berggrundssprickor. Vid avledning till diken/kanaler bör det kontrolleras att
dikesbotten inte löper direkt på berget sträckan närmast utsläppspunkten. Det
måste också gå att anlägga behandling och efterbehandling för BDT-vatten rent
tekniskt, dvs. det måste finnas ett visst jorddjup så att anläggningen inte läggs
direkt på hälleberget. Det behandlade vattnet måste också kunna avrinna på ett
sådant sätt att det inte rinner rakt på hälleberget, eftersom det då finns viss risk
för svallisbildning vintertid.
5.3. Exploateringsscenarier, skala och organisation för
VA-hanteringen
Lokal VA-hantering på Östergarnslandet kan antingen ske individuellt, dvs. att
varje fastighet löser sin egen VA-försörjning, eller gruppsvis/områdesvis.
Anläggningar för gruppvis/områdesvis VA-försörjning kan drivas av
samfälligheter, av exploatörer eller av den kommunala VA-huvudmannen. För
kommunalt huvudmannaskap gäller lagen om allmänna vattentjänster, som
säger att kommunen ska ordna VA-försörjningen om denna, av hälso- eller
miljöskäl, måste lösas i ett större sammanhang. Lagen anger inte exakt vad som
är ett större sammanhang, och ger därför utrymme för tolkningar, praxis är dock
ca 20-25 fastigheter. Kommunen kan aldrig friskriva sig från sitt ansvar enligt
lagen om allmänna vattentjänster genom t.ex. regleringar i detaljplan. Den
kommunala VA-huvudmannen har också ett ansvar för att ha en beredskap för
att inrätta allmänna VA-anläggningar när behov uppstår, vilket innebär att VAhuvudmannen måste följa utvecklingen i områden med samlad bebyggelse
utanför befintligt kommunalt VA-verksamhetsområde. Därför bör den
kommunala VA-huvudmannen, i samband med större exploateringar på
Östergarnslandet, tänka över om det idag eller i framtiden finns anledning att
kommunen kommer att behöva ansvara för VA-försörjningen (se också avsnitt
4.1).
Huvuddelen av de exploateringar som kommer att ske på Östergarnslandet (med
lokal VA-hantering) kommer dock sannolikt att vara i den storleksordningen att
det inte blir aktuellt med kommunalt huvudmannaskap, och huvudman för
gruppvis/områdesvis VA-försörjning blir sådeles en samfällighet (vilket är
vanligast) eller ett privat bolag (t.ex. en exploatör). Undantaget är Herrvik där
en större anläggning planeras, som visserligen ska drivas av en samfällighet,
men som är så stor att skyldigheten för kommunen att inrätta en allmän VAanläggning mycket väl kan infalla.
Gruppvis/områdesvis VA-hantering anses ofta vara att föredra framför individuell VA-hantering, och det finns många fördelar. Framförallt innebär gruppvis/
områdesvis VA-hantering större möjlighet till god lokalisering av såväl
dricksvatten- som avloppsanläggningar, större möjlighet till förundersökning av
kapacitet för dricksvattenuttag och större möjlighet att ge vattentäkter
långsiktigt skydd.
Gruppvis/områdesvis VA-hantering kan också ge större möjlighet att säkerställa
långsiktig drift (eftersom det finns ekonomiskt underlag för professionell drift
och underhåll), samt förenklad myndighetstillsyn (eftersom det blir en starkare
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verksamhetsutövare samt färre tillsynsobjekt). Generellt är dock inte
samfälligheter eller privata exploatörer starka verksamhetsutövare, och den
långsiktiga driften är helt avhängig myndighetstillsynen (se avsnitt 5.6.2 nedan).
Rent tekniskt finns det ibland fördelar med individuell VA-försörjning, särskilt
vad gäller dricksvattenförsörjningen där spridda uttag i många grunda brunnar
minskar risken för saltvatteninträgning. Vad gäller avloppshanteringen är
källsortering av avloppet (dvs. uppsamling av toalettavfallet och BDTbehandling) ofta enklare att lösa individuellt. Källsortering förenklar också
tillsynen av avloppsanläggningar genom att tekniken för såväl omhändertagande av toalettavfallet som behandling av BDT-vattnet är robust och därmed
mindre tillsynskrävande. Det är också möjligt att ha individuell uppsamling av
toalettvattnet på varje fastighet och en gemensam anläggning för behandling av
BDT-vatten.
Möjliga lösningar för VA-försörjningen i respektive område påverkas också i
hög grad av hur exploateringen av området sker. Det gäller framförallt vilka
möjligheter det finns att samordna VA-försörjningen, såväl vad gäller förundersökningar som skala och organisation för VA-hanteringen. Tänkbara
exploateringsscenarier och deras betydelse för VA-försörjningen beskrivs i
Tabell 14. På Östergarnslandet är det sannolikt att huvuddelen av
exploateringen kommer att ske som komplettering av befintlig bebyggelse, med
något eller några hus i taget. Det kan också bli aktuellt med något större
exploatering i anslutning till befintlig bebyggelse, vilket då kan hanteras i stort
sett på samma sätt som en planerad direkt nyexploatering (enligt Tabell 14). I
Katthammarsvik och Herrvik kan det bli aktuellt med större nyexploateringar.
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Tabell 14. Olika exploateringsscenarier för områden på Östergarnslandet och deras betydelse för VA-hanteringen.
Exploateringsscenario

Beskrivning

Planinstrument

Planerad direkt
nyexploatering (>
5 hus)

En direkt
nyexploatering
innebär att hela
området exploateras
samtidigt. En
exploatör ansvarar i
allmänhet för
infrastruktur i hela
området: vägar, el,
vatten och avlopp.
Vald systemlösning
prövas normalt i
samband med MKB
av detaljplanen.
Innebär att området
exploateras i
etapper. Antingen
med samma
exploatör, eller med
olika exploatörer i
olika etapper.

Detaljplan

Planerad stegvis
nyexploatering (>
5 hus)

Betydelse för VA-försörjningen
•
•
•

•

Detaljplan

•
•

•

Spontan/mindre
nyexploatering (<
5 hus)

Komplettering av
befintlig
bebyggelse

Innebär att
exploateringen sker
genom att en eller
några fastigheter
(färre än fem)
tillkommer i taget.
Nya fastigheter ligger
utspridda mellan
befintliga fastigheter
som redan har VAförsörjning, av
varierande standard.

Förhandsbesked om
bygglov

•

(Detaljplan)
Förhandsbesked om
bygglov

•

•

•

•

5.4.

Möjligt att skapa gemensamhetsanläggningar för hela
området.
En ordentlig utredning av möjligheten till grundvattenuttag
kan göras för hela området.
Avloppshanteringen kan lokaliseras på lämpligaste stället
inom området, utifrån såväl markförutsättningar som
koppling till vattenförsörjningen. Lokalisering, och till viss
mån teknival, kan styras i detaljplan.
Möjligt att bygga VA-system där en stor investering måste
göras innan alla hus byggs eller tomter säljs, något som
gäller för t.ex. konventionella VA-system med långa
ledningsnät och reningsanläggningar.
Hur mycket VA-försörjningen kan samordnas beror på om
exploateringen sker med samma exploatör i alla etapper,
eller om olika etapper sker med olika exploatörer.
Med samma exploatör kan VA-försörjningen samordnas
mellan de olika etapperna vad gäller t.ex. utredning och
förundersökningar. Med olika exploatörer försvåras
möjligheten att samordna utredningen av VA-hanteringen
mellan de olika etapperna.
Eftersom intäkterna kommer etappvis, är det ofta
fördelaktigt om VA-systemet medger etappvis investering.
Etappvis utbyggnad kommer således att påverka val av
teknik.
Det kommer att vara svårt att ställa krav på bildandet av
gemensamhetsanläggningar för VA.
Svårare att få överblick över VA-försörjning i området i
stort. Möjligheten att göra undersökningar av
grundvattentillgången begränsas, och det är därför svårt att
veta hur stor exploatering som området totalt klarar.
Det blir svårt att skapa gemensamhetsanläggningar,
eftersom det är svårt att ställa krav på befintliga
anläggningar med (tillsvidare) godkänd standard att de ska
åtgärda sina anläggningar.
Hänsyn måste tas till befintliga anläggningar vid planering,
vilket innebär att det kan bli svårt att lokalisera nya
avloppsanläggningar på ett bra sätt i förhållande till såväl
tillkommande som befintliga vattentäkter.
Vad som kan ses som en en skälig kostnad för VAförsörjningen utifrån Miljöbalken är lägre för befintliga
fastigheter än vid nybyggnation av fastigheter.
Gemensamma anläggningar där både nya och befintliga
fastigheter ingår, kan således inte kosta lika mycket som
motsvarande anläggning för endast nybyggda fastigheter.
Vad som är en rimlig kostnad för de befintliga fastigheterna
beror dock av hur stor risk för hälsan och miljön som
befintliga anläggningar utgör.

Möjlig VA-försörjning för respektive område

Det finns många faktorer att ta hänsyn till vid val av lösning för respektive
exploateringsområde, och många av dessa faktorer avgörs inte förrän i senare
planeringsskeden (t.ex. i samband med detaljplanering). Som tidigare nämnts är
exploateringsscenario en viktig faktor för val av VA-hantering, andra faktorer
som kommer att avgöras i senare skeden är t.ex.:
• Exploateringens storlek, dvs. antal fastigheter;
• Typ av boende, tomtstorlek, etc.;
• Exakt vilken uttagskapacitet det finns för grundvatten och exakt vilken
plats som är lämplig för lokalisering av VA-anläggningar (ytterligare
undersökningar krävs i senare planeringsskeden för detta).
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Man bör också ta hänsyn till den stora andelen fritidsbebyggelse på
Östergarnslandet vid val av VA-lösningar för exploateringsområdena.
Det är mycket ojämn belastning på VA-systemen över året, med stor
vattenförbrukning och stor belastning på avloppshanteringen sommartid. Det är
därför önskvärt om man kan anpassa VA-lösningarna så att man inte behöver
dimensionera hela systemet för belastningstoppen sommartid (t.ex. innebär
uppsamling av toalettvatten i sluten tank en större flexibilitet än en
behandlingsanläggning, eftersom man kan anpassa tidpunkt för tömning av
tanken till belastningen)10.
Nedan beskrivs förslag till VA-försörjning för respektive exploateringsområde.
Områdena finns numrerade i Figur 22. Förslagen till VA-försörjning baserar sig
på markförhållanden, främst sårbarhet för grundvattenförorening (se Figur 23),
möjlighet till uttag av dricksvatten, sannolikt exploateringsscenario, befintlig
bebyggelse inom området och befintlig avloppshantering.

Figur 22. Karta över föreslagna exploateringsområden på Östergarnslandet
med numrering. 1: Gurpe, 2: Prästgården, 3, 4: Gannarve, 5: Kyrkjures, 6:
Sjaustrukrocken, 7: Baju; 8: Falhammars, 9:Vitkulle, 10, 11: Svartdal, 12:
Herrvik.

10

Det finns också möjlighet att utforma taxor och andra styrmedel med hänsyn till den
ojämna belastningen, t.ex. genom att ha en högre VA-taxa sommartid. Se avsnitt 5.6.2.
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Figur 23. Sårbarhetskarta med de utpekade exploateringsområdena. Röd =
Sårbarhetsklass 1 (mest sårbart), Orange = Sårbarhetsklass 2, Blå =
Sårbarhetsklass 3, Gul = Sårbarhetsklass 4, Grön = Sårbarhetsklass 5.

Alla exploateringsområden utom Herrvik (12) ligger i inlandet och har relativt
liten bebyggelse idag. Den framtida nyexploateringen bedöms också bli
förhållandevis liten med komplettering av befintlig bebyggelse. I dessa områden
bedöms det därför vara svårt att samordna VA-försörjningen, och avsaltning är
inte heller ett rimligt alternativ, varför individuell VA-försörjning med
dricksvattenuttag från bergborrade brunnar och avloppshantering med
uppsamling av klosettvatten (helst med vakuumtoalett) i sluten tank och lokal
BDT-rening förordas.
Delar av Katthammarsvik har idag kommunalt VA, men såväl vattentäkter som
reningsverk är i behov av översyn och förbättring. Det är inte rimligt med en
större nyexploatering i Katthammarsvik utan att det kommunala VAverksamhetsområde utvidgas till att omfatta också nyexploateringen. I Herrvik
(område 12) uppförs en stor gemensamhetsanläggning för avlopp som ska
drivas i privat regi, och som utformas för att kunna ansluta fastigheter också i
Kirunabyn och Sandvik. Samtidigt planeras där vattenverk i kommunal regi,
baserat på avsaltning av bräckvatten från Östersjön.
Möjligheterna till dricksvattenförsörjning och förslag till skyddsåtgärder för
respektive område sammanfattas i Tabell 15.
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Tabell 15. Möjlig VA-försörjning för respektive exploateringsområde. GA = gemensamhetsanläggning.
Område
nr >

1:
Gurpe

2:
Prästgården

3, 4:
Gannar
ve

5:
Kyrkjures

Sårbarhe
t
Befintlig
VAförsörjning

Klass 4

Klass 1
och 2
Enskilt
VA

Klass 1
och 2
Enskilt
VA

Klass 2
och 5
Info
saknas

Nyexploatering/
komplettering
av bef
bebyggelse
Möjlighet Enskild
att lösa
eller
gemendricksvattensam
försörjningen

Komplettering
av bef
bebyggelse

KompNylettering exploaav bef
tering
bebyggelse

Enskild
eller
gemensam

Enskild
eller
gemensam

Separat
uppsamling av
toalettvatten i
sluten
tank.

Separat
uppsamling av
toalettvatten i
sluten
tank.

Separat
uppsamling av
toalettvatten i
sluten
tank.

Enskilt
VA

Troligt
exploateringsscenario

Förslag
till
skyddsåtgärder
för
avloppshanterin
g

6:
Sjaustr
ukrocke
n
Klass 1
och 2
Enskilt
VA

7: Baju

8:
Falham
mars

9:
Vitkulle

10,11:
Svartdal

12:
Herrvik

Klass 1
och 4
Enskilt
VA

Klass 2

Klass 1

Enskilt
VA, GA
för
camping

Info
saknas

Klass 2
och 5
Enskilt
VA

Klass 1
och 2
Enskilt
VA, ny
stor GA
på gång

Komplettering
av bef
bebyggelse

Komplettering
av bef
bebyggelse

Komplettering
av bef
bebyggelse

Enskild
eller
gemensam

Enskild
eller
gemensam

Separat
uppsamling av
toalettvatten i
sluten
tank.

Separat
uppsamling av
toalettvatten i
sluten
tank.

I första
hand
separat
uppsamling av
toalettvatten
med
vakuumtoalett i
sluten
tank, i
andra
hand
samordnat
och
utsläpp
till kust.

Enskild
eller
gemensam. Alt
samman
koppling
med
Herrviks
avsaltningsanläggning
Separat
uppsamling av
toalettvatten i
sluten
tank.

Nyexploatering/
komplettering
av bef
bebyggelse
Enskild
eller
gemensam

Nyexploatering

Enskild
eller
gemensam

Nyexploatering/
komplettering
av bef
bebyggelse
Enskild
eller
gemensam

Separat
uppsamling av
toalettvatten i
sluten
tank.

Separat
uppsamling av
toalettvatten i
sluten
tank.

I första
hand
samordn
at med
kommun
alt VA
för Katthammar
svik, i
andra
hand
separat
uppsamling av
toalettvatten
med
vakuumtoalett i
sluten
tank el
samordnat
och
utsläpp
till kust.

Vilka skyddsåtgärder för avlopp som är lämpliga för respektive område beror
också på hur stor exploateringen blir. Hur många hushåll som bedöms som
lämpliga att ansluta till respektive skyddsåtgärd för behandling av avloppsvatten
anges i Tabell 16. Detta är dock inte automatiskt kopplat till storlek på
exploatering inom ett område. Källsortering av avloppet, där endast BDT-vatten
släpps ut i behandling, kan tillämpas i större exploateringar där varje fastighet
löser sin egen avloppshantering individuellt. Utsläpp av blandat avloppsvatten
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Enskild
eller
samman
koppling
med
Herviks
avsaltningsanläggning

(WC och BDT) kräver större skyddsavstånd och bedöms därför vara mindre
lämpligt vid individuell avloppshantering.
Tabell 16. Antal hushåll som kan anslutas till respektive skyddsåtgärd för avloppshantering. OBS! Detta är
inte automatiskt kopplat till storlek på exploatering inom ett område. Källsortering av avloppet, där
endast BDT-vatten släpps ut i behandling, kan tillämpas i större exploateringar, där varje fastighet löser
sin egen avloppshantering individuellt.
Skyddsåtgärd för avlopp
Vakuumtoalett till sluten tank
Torrtoalett
BDT 1: Inneslutet kompaktfilter
BDT 2:Upphöjd lågbelastad infiltration
BDT 3: Inneslutet vertikalfilter
BDT 4: Spraybox
BDT 5: Integrerad slamavskiljare och
spraybox
WC+BDT 1: Paketreningsverk

1 hushåll

2-5 hushåll

6- ca 30-40
hushåll

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
-

x
x
x
-

(x)
(x)*
-

(x)**

(x)

x

x

WC+BDT 2: Förfällning och innesluten
(x)**
x
x
markbädd
WC+BDT 3a:Sprayfilter och fosforfilter
(x)**
x
x
WC+BDT 3b:Markbädd/vertikalfilter och
(x)**
x
liten fosforfälla
WC+BDT 4:Bevattning
(x)
Polering 1:
x
x
x
Polering 2:
x
x
x
Polering 3:
x
x
x
*Kan i princip byggas för 40 hushåll eller mer, men platsbehovet blir stort och
lokalisering försvåras därför. Vid stora exploateringar kan det vara bättre att dela upp
BDT-behandlingen på flera enheter.
**Det finns produkter på marknaden för ett hushåll, men tekniklösningen
rekommenderas inte för enskilda hushåll på Storsudret, till följd av markens
känslighet.

5.5.

> 40 hushåll

Hantering av VA-frågorna i senare
planeringskeden

Exakt svar på hur VA-försörjningen bör ske i respektive område bestäms först i
det skarpa läget, i senare planeringsskeden. Rekommendationer för hantering av
VA-frågorna i senare planeringsskeden ges nedan.
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x

5.5.1. Detaljplanering
I samband med detaljplanering definieras exploateringens typ och storlek, vilket
blir utgångspunkt för en särskild VA-utredning som bör göras av någon
sakkunnig. Förslagsvis sker VA-utredningen på följande sätt:
1.Kriterierna för VA-hanteringen platsanpassas
Kriterierna i tabell 1 anpassas till platsen, och den specifika situationen,
framförallt med utgångspunkt i:
• Naturgivna förutsättningar i området, dvs. recipientens känslighet,
markförhållanden, risk för förorening av grundvatten;
• Typ av exploatering, dvs. direkt eller etappvis nyexploatering (eller
komplettering av befintlig bebyggelse);
• Exploatörens praktiska och ekonomiska krav.
2. Undersökning av möjligheten till dricksvattenförsörjning enligt kommunens
riktlinjer11.
3.Val av skyddsåtgärder för avloppshanteringen
Med utgångspunkt i de kriterier som tagits fram enligt punkt 1 ovan, samt
möjlighet till dricksvattenförsörjning, tas olika alternativ till skyddsåtgärder för
avloppshanteringen fram. Förslag på skyddsåtgärder finns i avsnitt 5.2. Minst
två alternativ till avloppshantering bör tas fram och utvärderas enligt kriterierna.
Eftersom möjligheten till VA-försörjning är avgörande för hur exploateringen
kan ske, bör VA-utredningen göras så tidigt som möjligt i planprocessen.

5.5.2. Förhandsbesked om bygglov
Förhandsbesked om bygglov ges för ett hus/en fastighet i taget, och innebär att
det inte går att göra en utredning om VA-försörjningen i ett område som helhet.
I allmänhet görs inte heller en professionell konsultutredning, även om det kan
krävas där det är särskilt känsligt, eller särskilt svårt att lösa dricksvattenförsörjningen. Region Gotland har tagit fram riktlinjer för utredning av
möjlighet till dricksvattenförsörjning som gäller vid förhandsbesked till
bygglov12.
Eftersom huvuddelen av Östergarnslandet är känsligt, och eftersom det är svårt
att göra platsanpassade utredningar vid förhandsbesked om bygglov, och svårt
att få överblick över området i stort, bör särskilda krav på skyddsåtgärder för
avloppshanteringen ställas. Utsläpp av WC-vatten till behandlingsanläggning
rekommenderas inte, om inte särskilt god lokalisering av anläggningen kan
säkerställas. Utgångspunkten bör således vara att WC-vattnet ska samlas upp
med vakuumtoalett i sluten tank. Vilka skyddsåtgärder som krävs för BDTvattnet beror på områdets känslighet (se avsnitt 5.2.2).

11

Riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid nyetablering 2008-04-09, Dnr
85062.
12
Riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid nyetablering 2008-04-09, Dnr
85062.
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5.6.

Andra viktiga frågor att lösa

Utöver säkerställande av dricksvattentillgång, teknikval för avloppshantering,
val av skala för VA-hanteringen och hanteringen av VA-frågan i senare
planeringskeden finns också en rad andra frågor kopplade till lokal VAhantering på Östergarnslandet som behöver lösas. Dessa beskrivs närmare
nedan.

5.6.1. Hantering av avloppsfraktioner
Idag körs avloppsfraktionerna från enskilda avloppsanläggningar på
Östergarnslandet till reningsverk. Region Gotland har dock ett ansvar för att
skapa en organisation och ett system som möjliggör återvinning av näring ur
avloppsfraktioner. Avloppsfraktioner från enskilda hushåll (och från
anläggningar för upp till fem hushåll) räknas som hushållsavfall, vilket innebär
att den kommunala renhållningen har ansvar för omhändertagandet. Hantering
av hushållsavfall ska följa avfallshierarkin, vilket för avloppsfraktioner innebär
att system som möjliggör näringsåtervinning ska väljas i första hand.
Uppsamling av klosettvatten i slutna tankar, som ju är det system som förordas i
första hand för avloppshanteringen på Östergarnslandet, är också det
avloppssystem som har störst potential för näringsåtervinning eftersom ca 90 %
av näringen samlas upp i toalettavfallet. Följaktligen bör renhållningen, i
samarbete med miljökontoret och lantbruksaktörer, skapa ett system för
återföring av klosettvatten från slutna tankar till produktiv mark. De 250 slutna
tankar som idag finns på Östergarnslandet utgör en grund för att skapa ett
sådant system. I samband med detta bör hanteringen av klosettvatten på hela
Gotland ses över, eftersom det finns många slutna tankar inom hela regionen,
och sannolikt kommer att tillkomma fler framöver i samband med krav på
åtgärdande av befintliga enskilda avlopp, och vid nyexploateringar och
tillkommande bebyggelse.
För att få ett effektivt system för hantering av klosettvatten bör klosettvattnet
samlas upp så koncentrerat som möjligt. På så sätt minskar antalet tömningar,
hygienisering och lagring förenklas, och det blir också lättare att sprida
klosettvattnet. Därför bör så många fastighetsägare som möjligt byta till extremt
snålspolande toaletter/vakuumtoaletter. Region Gotland bör därför se till att
skapa incitament för fastighetsägare att installera dessa toaletter (se avsnitt
5.6.2).
Det finns också andra avloppsfraktioner, t.ex. slam från minireningsverk och
använt fosforfiltermaterial från fosforfällor, som renhållningen ansvarar för att
hantera. Eftersom dessa anläggningar är mycket ovanliga på Östergarnslandet
idag, och de endast i undantagsfall bedöms lämpliga vid nybyggnation (se
avsnitt 5.4) bedöms behovet av att utveckla ett hanteringssystem för dessa
avloppsfraktioner på Östergarnslandet som litet. Dock behöver hanteringen av
dessa fraktioner ses över för Gotland som helhet.
Det finns möjlighet att söka dispens för eget omhändertagande av avloppsfraktioner, t.ex. latrin och urin från torrtoaletter. Eftersom jordlagret är mycket
tunt på stora delar av Östergarnslandet kan eget omhändertagande innebära
risker för förorening av grundvattnet och det är därför viktigt att dispens inte
ges utan att tillräckliga skyddsåtgärder har säkerställts.
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I processen med att utveckla ett system för hantering av avloppsfraktioner på
Östergarnslandet är det viktigt att kommunen tidigt upprättar en god dialog med
lantbrukets aktörer, inte bara lokalt på Östergarnslandet utan även regionalt på
Gotland. Utöver att vara entreprenör åt renhållningen för tömning, lagring och
återanvändning av avloppsfraktioner, har lantbruksaktörer en stor potential att
bidra till en bättre VA-hantering genom att vara entreprenör för anläggande och
drift av avloppsanläggningar och kunskapsstöd till fastighetsägare. Detta bör
samordnas med andra processer för att utveckla näringslivet på den gotländska
landsbygden.

5.6.2. Myndighetstillsyn och styrmedel
De enskilt viktigaste faktorerna för hur väl en avloppsanläggning fungerar är
hur robust anläggningen är och hur drift och skötsel utförs. För att säkerställa
långsiktig drift av anläggningar med icke-kommunala huvudmän (dvs. enskilda
personer, samfälligheter eller privata bolag) krävs regelbunden myndighetstillsyn. Miljökontoret kan ta ut en tillsynsavgift för att kontrollera
anläggningarna, och tillsynen är således självfinansierande.
Region Gotland har beslutat att tillämpa riskbaserad tillsyn, vilket innebär att
tillsynens omfattning, och därmed hur stor tillsynsavgiften blir, beror av hur
stora risker avloppsanläggningen innebär. En robust anläggning, t.ex. toalettvattensortering och BDT-rening bör få en låg tillsynsavgift, medan t.ex. ett
minireningsverk som kräver mer omfattande service och underhåll bör få en
högre tillsynsavgift. Detta är också ett sätt för Region Gotland att styra mot mer
robusta tekniklösningar för små avlopp.
Utöver den årliga myndighetstillsynen som beskrivs ovan bör med jämna
mellanrum en mer omfattande kontroll av anläggningarna genomföras.
Intervallet för denna kontroll bör också anpassas till anläggningens robusthet
och underhållsbehov. En robust anläggning, t.ex. klosettvattensortering och
BDT-rening i markbädd, kontrolleras lämpligen var tionde år, medan ett
minireningsverk lämpligen kontrolleras vart femte år. Former för kontroll och
uppföljning av avloppsanläggningar behöver utvecklas, vilket också blir en
följd av det beslut om tidsbegräsning av tillstånd för enskilda avlopp som
miljönämnden i Region Gotland beslutat om.
Det är verksamhetsutövarens ansvar att välja teknik för VA-hanteringen, vilket
begränsar kommunens möjlighet att styra detta när VA-hanteringen sker i ickekommunal regi. Kommunen kan dock använda sig av olika styrmedel för att
styra mot bättre tekniklösningar. Tillgängliga styrmedel är t.ex.:
• En konsekvent tillämpning av riskbaserad tillsynstaxa styr mot mer
robusta tekniklösningar;
• Renhållningstaxor för hantering av avloppsfraktioner bör utformas för
att gynna avloppslösningar med högre kretsloppspotential;
• Information och rådgivning till fastighetsägare och exploatörer. Detta
kan ske genom informationsmaterial, informationsträffar, särskild
telefonrådgivning, avloppsmässor, mm.
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För att underlätta hanteringen av uppsamlat klosettvatten i slutna tankar bör
kommunen styra mot att fastighetsägare med sluten tank installerar extremt
snålspolande toaletter/vakuumtoaletter. Detta kan ske genom t.ex.:
•

Taxan för tömning av slutna tankar bör utformas så att vakuumtoaletter
(eller andra extremt snålspolande toaletter) gynnas. Detta kan t.ex.
åstadkommas genom att de första 1-2 tömningarna per år är mycket
billigare än ytterligare tömningar;

•

Demonstrationsanläggningar med installerade vakuumtoaletter, t.ex. i
kommunala fastigheter utanför det kommunala VAverksamhetsområdet (skolor, o. dyl.) eller andra offentliga fastigheter
(t.ex. bygdegårdar). Detta har t.ex. tillämpats av Trosa kommun;

•

VA-rådgivning om vakuumtoaletter och hur de kan installeras i olika
fastigheter, i form av t.ex. informationsträffar, mässor,
telefonrådgivning eller personlig rådgivning, underlättar för
fastighetsägare att välja denna lösning. Detta har t.ex. tillämpats av
Södertälje kommun.

Inom det kommunala verksamhetsområdet handlar det inte om att styra val av
tekniklösning, eftersom den kommunala huvudmannen råder över detta.
Däremot finns det behov av att använda taxan för att styra t.ex. vattenförbrukningen. Eftersom vattenförsörjningen försvåras på sommaren bör man
inom det kommunala verksamhetsområdet i Katthammarsvik överväga
möjligheten att tillämpa en högre VA-taxa på sommaren. Taxan kan utformas så
att permanentboende sammantaget får samma kostnad för vattnet sett över hela
året, medan sommarboende får betala en högre kostnad för vattnet.

5.6.3. Förbättring av befintliga VA-anläggningar
Miljöavdelningen har ansvar för tillsyn av enskilda brunnar, men eftersom det
varken är tillstånds- eller anmälningspliktigt att anlägga en enskild brunn blir
enskilda brunnar sällan tillsynsärenden om inte klagomål på vattenkvalitet eller
–kvantitet lämnas in av fastighetsägaren. Kunskapen om de befintliga brunnarnas status är därför låg, men eftersom stora delar av Östergarnslandet är
sårbart och det finns relativt många infiltrationsanläggningar och markbäddar
för blandat avloppsvatten är det troligt att det förekommer problem med
vattenkvaliteten. Ett sätt att öka kunskapen om brunnarna på Östergarnslandet
är att utföra ett särskilt tillsynsprojekt om den enskilda vattenförsörjningen i
området. Problem med den egna vattentäkten (kvantitet eller kvalitet) ökar
motivationen att ansluta sig till en gemensam VA-försörjning för de fastigheter
som ligger invid nyexploatering (där gemensam vattenförsörjning planeras). Ett
tillsynsprojekt kan vara ett sätt att höja medvetandet kring detta.
Många av de befintliga avloppsanläggningarna på Östergarnslandet är sannolikt
i behov av förbättring, även om anläggningarnas ålder och status till stor del är
okänd. Behov av förbättring bedöms framförallt föreligga för
infiltrationsanläggningar och markbäddar för blandat avlopp, eftersom risken
för att dessa anläggningar förorenar grundvattnet är stor. Det är också svårt att
kontrollera anläggningarnas funktion i efterhand. Åtgärder för förbättring kan
vara t.ex.:
• Uppsamling av toalettvattnet i sluten tank (helst med vakuumtoalett)
och fortsatt användning av infiltrationsanläggningen för behandling av
BDT-vatten;
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• Anslutning till gemensam avloppsanläggning med bättre lokalisering,
antingen i samband med angränsande nyexploatering, eller tillsammans
med grannar som också behöver förbättra sina befintliga anläggningar;
• Ny individuell anläggning för blandat avlopp med innesluten
behandling, polering och stora skyddsavstånd. Eftersom grundvattnet på
stora delar av Östergarnslandet är mycket sårbart, kan detta endast vara
aktuellt i undantagsfall, under förutsättning att tillräckligt stora
skyddsavstånd (såväl vertikalt som horisontellt) till vattentäkter kan
erhållas.
Anläggningar med vattentoalett och uppsamling i sluten tank kan förbättras
genom att den konventionella toaletten byts ut mot en vakuumtoalett. På så sätt
minskar transporterna av toalettvatten och värdet av toalettvattnet som
gödselmedel ökar (eftersom det är mindre utspätt). Fastighetsägarna kommer
dock sannolikt inte att byta toalett av sig själva, och stöd av kommunen krävs,
t.ex. i form av ekonomiska incitament och information/rådgivning (se avsnitt
5.6.2). När dessa styrmedel tillämpas är det också viktigt att information om
detta går ut till samtliga fastighetsägare på Östergarnslandet med sluten tank.
Det finns också ett mindre antal anläggningar på Östergarnslandet med sluten
tank för både WC- och BDT-vatten. Eftersom mängden vatten som samlas upp i
tanken blir stor om också BDT-vatten samlas upp, bör dessa anläggningar ses
över och möjligheten att koppla bort BDT-vattnet och istället leda det till en
lokal behandling (enligt avsnitt 5.2.3) ses över.

6. Slutsatser och rekommendationer
De viktigaste slutsatserna av denna utredning är:
• Det finns olika möjliga vägval för VA-hanteringen på Östergarnslandet.
Eftersom exploateringen i de flesta av områdena kommer att vara
relativt begränsad är det inte motiverat med kommunal VA-utbyggnad
för hela Östergarnslandet, och i samtliga utpekade
exploateringsområden i inlandet bör istället VA-försörjningen ske
lokalt. En överföringsledning från Ljugarn till Katthammarsvik bedöms
inte vara motiverat, men däremot ev. en överföringsledning mellan
Katthammarsvik och Herrvik, samt ev. vidare mot Kirunabyn/Sandvik.
Inför nyexploateringar i Katthammarsvik bör det kommunala VAverksamhetsområdet utvidgas så att det omfattar större delar av
Katthammarsvik inklusive nyexploateringar.
• Det kommunala reningsverket och de kommunala vattentäkterna i
Katthammarsvik behöver förbättras. Detta kan ske antingen genom att
utveckla de befintliga anläggningarna i Katthammarsvik eller genom
ihopkoppling med anläggningar i Herrvikt
• Det bedöms möjligt att lösa dricksvattenförsörjningen lokalt i de
utpekade exploateringsområdena. Generellt sett är möjligheterna till
grundvattenuttag bättre på Östergarnslandet än t.ex. på Storsudret och i
paritet eller något sämre än på Fårö. Uttagsmöjligheterna på
Östergarnslandet är ca dubbelt så bra som på Storsudret och det finns
procentuellt sett betydligt fler brunnar med hög kapacitet. Dock saknas
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tillräckliga data för att göra en säker bedömning av vattenkvaliteten.
Exploateringen kommer i många fall att begränsas av möjligheten att
säkerställa tillräcklig mängd dricksvatten av god kvalitet.
• Avloppshanteringen kan lösas lokalt med uppsamling av klosettvatten i
sluten tank och lokal rening av BDT-vatten som anpassas till
sårbarheten och känsligheten på varje plats.
• Eftersom stora delar av de utpekade exploateringsområdena på
Östergarnslandet (och även Östergarnslandet i övrigt) är mycket sårbara
med avseende på risk för förorening av grundvattnet måste utsläpp av
blandat avloppsvatten till mark endast ske i undantagsfall och förenas
med ytterligare skyddsåtgärder utöver behandlingen, såsom polering
samt stora skyddsavstånd. Detta gör att det är svårt att släppa ut blandat
avloppsvatten från individuella anläggningar. Vid individuell
avloppshantering förordas separat uppsamling av toalettvattnet i sluten
tank (med vakuumtoalett) alternativt någon typ av torr toalettlösning.
Det finns möjlighet att anpassa skyddsåtgärder för BDT-vatten till
mycket känsliga recipienter.
• Huvuddelen av de tolv utpekade exploateringsområdena ligger i
inlandet, har en relativt liten befintlig bebyggelse och kommer sannolikt
att byggas ut endast med mindre kompletteringar av befintlig
bebyggelse. I dessa områden bedöms det svårt att lösa VA-försörjningen
på ett samordnat sätt, och individuell VA-försörjning på varje fastighet
förordas istället, med uttag av grundvatten för dricksvatten och
uppsamling av klosettvatten i sluten tank och lokal rening av BDTvatten enligt ovan. Undantaget är Katthammarsvik, som ligger kustnära
med mer bebyggelse idag, och där det kan bli aktuellt med större
nyexploatering.
Följande generella rekommendationer ges för VA-hanteringen på
Östergarnslandet:
• VA-huvudmannen vid Region Gotland bör övervaka utvecklingen på
Östergarnslandet för att ha beredskap för eventuell skyldighet att inrätta
kommunalt VA i något område enligt lagen om allmänna vattentjänster.
Detta gäller särskilt Herrvik, Sandvik och Kirunabyn. Vid större
exploateringar bör en särskild bedömning av kommunens nuvarande
eller framtida ansvar för VA-hanteringen göras.
• I samband med en översyn av de kommunala VA-anläggningarna i
Katthammarsvik, bör en utökning av det kommunala VAverksamhetsområdet till större delar av Katthammarsvik, och Herrvik,
utredas.
• Noggranna fältundersökningar av möjligheten till dricksvattenförsörjning för respektive område bör göras i senare planeringsskeden. I
samband med detta bör alltid salthalten i brunnsvattnet alltid
kontrolleras.
• Lokal avloppshantering på Östergarnslandet bör utformas med
utgångspunkt i skyddsbarriärer. Eftersom grundvattnet är mycket sårbart
bör avloppsanläggningar vara robusta med hög driftssäkerhet. Utsläpp
av WC-vatten från individuella anläggningar bör undvikas (om inte
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stora skyddsavstånd kan erhållas). Vid individuell avloppshantering
förordas separat uppsamling av toalettvattnet i sluten tank (med
vakuumtoalett) alternativt någon typ av torr toalettlösning.
Behandlingen av BDT-vatten bör anpassas till recipientens känslighet,
om det är mycket tunna jordlager bör behandlingen kombineras med
någon typ av innesluten efterbehandling.
• Utsläpp av blandat avlopp till mark på Östergarnslandet bör endast ske i
undantagsfall, och endast vid samordnad VA-försörjning med kustnära
utsläpp där en särskild utredning har visat att riskerna för förorening av
grundvattnet är acceptabla.
• Region Gotland bör utveckla/förtydliga prövningsförutsättningar vad
gäller utsläpp av behandlat BDT-vatten till mark vid kommande
revideringar av VA-anvisningar och byggriktlinjer. Samhällsbyggnadsförvaltningen måste ha tydliga krav för lokalisering av ny bebyggelse
och VA-anläggningar.
• Region Gotland bör använda taxor och avgifter, samt information till
fastighetsägare och exploatörer, som styrmedel för att driva
utvecklingen mot mer robust och kretsloppsanpassad avloppshantering.
• Region Gotland bör, i samarbete med lantbruksaktörer, utveckla ett
system för hantering och återvinning av näring ur klosettvatten på
Östergarnslandet. Detta bör ske samordnat med utvecklandet av system
för hantering av klosettvatten för hela Gotland.
• I samband med arbetet med en fördjupad översiktsplan för
Östergarnslandet bör Region Gotland se över i vilka andra styrdokument
som frågan om hantering och återvinning av näring ur avloppsfraktioner
bör ingå.
• Region Gotland bör, gärna i samråd med nationella aktörer, utveckla
effektivare metoder för tillsyn och kontroll av små avloppsanläggningar.
• Byggnadsnämnden bör undersöka förutsättningarna för att ställa krav på
separata ledningar för WC- respektive BDT-avlopp vid nybyggnation av
bostadshus13.
• Region Gotland bör ta fram ett informationsmaterial om hur
vattenförsörjning för enskilda hushåll och samfälligheter, utifrån
Gotlands karstberggrundsförutsättningar, bör anordnas för att minimera
risk för förorening samt påverkan på omgivningen.

13

Detta för att inte försvåra möjligheten att lösa avloppshanteringen, om inte
byggherren är medveten om att det krävs separat BDT-avlopp vid tillfället för
byggnation.
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Inledning
Bakgrund
Fårö, Sudret och gotlandskusten, inklusive Östergarnslandet utpekades 1976 som områden av
riksintresse för naturvård, kulturminnesvård och rörligt friluftsliv. Dessa områden skulle enligt
kommunöversikten bli föremål för ”viss närmare planering”.1 1985 antogs en områdesplan för
Östergarnslandet, som 1995 ersattes av en fördjupad översiktsplan till följd av PBL som kom
1987. Hösten 2013 påbörjades arbetet med att aktualisera den fördjupade översiktsplanen för
Östergarnslandet.
Denna kartering ingår i det aktuella arbetet med att förnya den fördjupade översiktsplanen över
Östergarnslandet. Karteringen är begränsad till Katthammarsvik. Detta är en utpekad serviceort i
den kommunomfattande översiktsplanen Bygg Gotland, för vilket anges att sociotopkartor ska
utgöra planeringsunderlag för kommande fördjupad översiktsplanering. Det är även den mest
tätbefolkade orten i området, där störst underlag finns att tillgå för en brukarundersökning. År
2010 hade Katthammarsvik 176 invånare2. Regionen har ett ansvar, i enlighet med Bygg Gotland
och Vision Gotland 2025, att bidra till utvecklingen i utpekade serviceorter. Denna studie ger ett
ökat underlag för det arbetets fortgång.
Östergarnslandet, där Katthammarsvik är en viktig serviceort, tillhör en av de mest attraktiva
platserna på ön för friluftsliv och boende eftersom bevarandevärdena i detta område är mycket
höga. Således står det beskrivet i Region Gotlands översiktsplan Bygg Gotland att en omarbetad
fördjupad översiktsplan för området: ”ska säkerställa kultur- och naturvärden så att områdets karaktärer
inte påtagligt skadas”.3 En sociotopkartering med fokus på brukarvärden ger ett ökat underlag för
hänsynstagande av sådana värden, som exempelvis äldre bebyggelse, platser på orten med
historisk anknytning eller naturområden med sällsynt flora och fauna.
Med hjälp av en sådan kartering kan även frågor om huruvida villkoren för ett rörligt friluftsliv är
jämlikt, oavsett socioekonomiska förutsättningar, uppmärksammas. På så sätt ökar möjligheten
att den fördjupade översiktplanen utformas utifrån det aktuella områdets särskilda egenskaper.

Sociotopkartering
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under de senaste åren använt sig av en metod som syftar till
att undersöka de sociala aspekter människor värdesätter i sitt närområde. Denna metod, kallad
sociotopkartering, utvecklades först i Stockholm 1996, där målet var att förtydliga de sociala
värden som fanns knutna till grönområden och parker i staden och på så vis säkerställa att hänsyn
tas till dessa områden då ny bebyggelse planeras. På så vis är sociotopkartering ett verktyg som
för oss närmare målet att ta hänsyn till både de ekonomiska, ekologiska och de sociala värdena
som i kombination ger underlag för en långsiktigt hållbar planering. Sociotopkartor är en
ögonblicksbild av rådande sociala värden på den plats som undersöks och måste således
uppdateras regelbundet för att med gott reslutat kunna användas som planeringsunderlag.
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”Begreppet sociotop är skapat i analogi med begreppet biotop. En biotop är platsens liv och form, exempelvis en
tallskog, medan en sociotop den upplevda och värderade platsen, exempelvis trollskog. En sociotop definieras
utifrån frågorna för vem och till vad. Ofta sammanfaller gränserna för en sociotop och en biotop, då människans
användning förändras med exempelvis topografi och vegetation.”4
Sociotopkartering består av en brukarvärdering och en expertvärdering. Brukarvärderingen är den
sammanvägda bedömningen utifrån de undersökningar som har försökt att fånga ett
brukarperspektiv. För att få fram ett underlag till detta kan flera metoder användas så som
enkäter, intervjuer och grönvandringar. Med expertvärdering menas det arbete som kommunens
tjänstemän genomför i processen då platsen bedöms genom observationer och erfarenheter
utifrån deras expertisområden.5 En sociotopkarta är en karta som illustrerar vilka platser
människan använder i sin utemiljö samt vad de gör där.6 På kartan visas vilka sociotopvärden som
finns på vilka platser. Dessa identifieras utifrån vad brukarna har svarat på frågor om hur de
nyttjas. Att kategorisera värdena blir upp till den som skapar kartan. Dessa värden är
platsspecifika och individuella. I en rapport utgiven av Statens folkhälsoinstitut har åtta kvaliteter
kartlagts som är av vikt för att människor ska uppfatta områden som attraktiva. Dessa åtta
kvaliteter är: Det vilda, det artrika, det rymliga, det rofyllda, det lekfulla, det gröna torget, det
festliga och det kulturella. De ligger till grund för hur sociotopvärden har kategoriserats.7
Den gotländska varianten är anpassad för att kunna tillämpas i mindre tätorter. I de gotländska
tätorterna bor det färre människor och det är inte heller samma parkstruktur som i storstäderna.
Vanligen har också invånarna nära till tätortsnära naturområden. Den gotländska inventeringen
lägger mer tyngd på invånarnas erfarenheter än expertens observation. Sociotopkarteringen riktar
sig också till grupper i samhället som vanligtvis inte kommer till tals i planeringssammanhang
exempelvis barn och unga.

Syfte och frågeställningar
Syftet med undersökningen är att med hjälp av en sociotopkartering ta reda på hur boende i
Katthammarsvik använder de grönområden som finns på orten och vilka som är de viktiga
stråken och mötesplatserna.
De frågor som kommer att undersökas är följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vilka är de boende i Katthammarsviks favoritplatser vad gäller grönområden?
Hur långt har de till sina favoritplatser?
Hur tar de sig vanligtvis till dessa platser?
Vilka stråk använder de boende?
Vilka aktiviteter utförs på vilka platser?
Upplever de boende att tillgängligheten till grönområdena är god?
Skiljer sig favoritplatserna åt mellan män och kvinnor, barn och ungdomar?
Hur skiljer sig användningen av platserna åt mellan olika årstider?

Hedman. 2010. S. 16
Ståhle
6 Ibid
7 Statens folkhälsoinstitut
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Metod
Avgränsning
Eftersom denna undersökning genomförs under en kortare period på åtta veckor, läggs den
största vikten vid brukarnas upplevelser av platserna eftersom de utgör den enskilt största källan
till kunskap och eftersom de besitter störst erfarenhet om hur platserna i undersökningen
används året om och på vardaglig basis. Fokus ligger på de upplevelser och åsikter som finns på
orten vintertid, hos den befolkning som är bosatt i Katthammarsvik året runt. Sommarboendes
och tillfälliga besökares åsikter fångas inte upp av denna studie.
Området avgränsades till Katthammarsviks samhälle (se bilaga 4), där kartan visar
Östergarnsberget i söder och norrut till och med Annas Nöje samt den sydligare av de två
holmarna i viken. Längst västerut på kartan ses Ojselhagen och merparten av Ängmansvägen och
i öst avslutas kartan i linje med grusvägen som löper öster om och parallellt med vattendraget
som mynnar ut i viken.
Denna avgränsning har visat sig stämma ganska väl överens med de tillfrågades egen uppfattning
om var Katthammarsviks samhälle börjar och slutar. Kartan visar ett något större område än det
som de intervjuade beskriver som Katthammarsvik. Enligt dem är man bosatt i Katthammarsvik
om bostaden är placerad väster om Östergarn Kyrka och Markvägen. Åt andra hållet anser de att
samhället tar slut något väster om Östersol och Annas Nöje. I nord-sydlig riktning stämmer
kartans avgränsning bra med de boendes gränsdragning. Ett par personer påpekar att om ny
bebyggelse tillkommer i anslutning till det som idag är Katthammarsviks samhälle så medför det
att dessa gränser kommer att utvidgas.

Intervjuer och workshops
Olika nätverk i Östergarnslandet, med fokus på Katthammarsvik, identifierades. I detta ingick
ideella organisationer, föreningar, företag och privatpersoner. Ur detta nätverk valdes grupper ut
som lämpade sig att intervjua. Föreningar med både äldre och yngre medlemmar valdes ut för att
fånga upp åsikter ur olika åldersgrupper likväl som fördelningen mellan antal intervjuade män och
kvinnor säkerställdes.
Kombinerade intervjuer och workshops hölls där ovan nämnda grupper fick svara på frågor
bland annat om var i Katthammarsvik de vistas, vilka positiva och negativa värden som finns på
dessa platser och detta tydliggjordes med hjälp av en karta. De intervjuade fick även peka ut om
det finns platser som de undviker eller som det känns besvärligt att ta sig till samt vilka stråk de
använder för promenad, motion, ridturer eller dylikt. Intervjuerna genomfördes både på plats och
via telefonsamtal.
De föreningar som intervjuades var Östergarns Kulturförening, Östergarns Idrottsklubb,
Östergarns församling inklusive Östergarns Syförening, Östergarn och Gammelgarns
hembygdsförening och Elimförsamlingen.
De företag som intervjuades var Nygarn Utveckling AB, Skolhusets café, frisörsalongen Här för
dig och Hemtjänsten i Katthammarsvik.
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Fem privatpersoner utan anknytning till någon förening eller något av ovan nämnda företag
intervjuades. Dock tillfrågades alla de intervjuade om vilka grönområden de brukade använda
både som föreningsmedlem eller i anslutning till arbetet men också i egenskap av privatperson.
Majoriteten av de kontaktade personerna intervjuades med hjälp av karta under ett personligt
möte. 13 av personerna intervjuades i grupp eller i par med som mest fyra personer åt gången.
Intervjuer med sammanlagt 13 personer spelades in för att i så stor utsträckning som möjligt
säkerställa att de åsikter som framkom återgavs korrekt. Tre intervjuer genomfördes på telefon,
men dessa gjordes först efter att flera kombinerade intervjuer och workshops redan gjorts på
plats i Katthammarsvik. Anledningen till det var att först lära känna Katthammarsviks geografi
och få höra talas om och få utpekat på kartan sådana platser som används av många. Det blev på
så vis lättare att förstå vilka områden som åsyftades under telefonintervjuerna.
De flesta av de intervjuade bor i det som ovan definierats som Katthammarsviks samhälle. Åtta
personer är bosatta utanför Katthammarsvik, men alla intervjuade bor på Östergarnslandet. De
personer som bor en bit bort har fortfarande en anknytning till samhället exempelvis genom
föreningsliv eller arbete.

Samråd
Sociotopkarteringen var ute på samråd som bilaga till fördjupade översiktsplanen för
Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025. Under samrådet kom det in synpunkter som har
legat till grund för revidering av sociotopkartan och rapporten.

Resultat
Inledning
Åldern på de 22 intervjuade personerna är någorlunda väl spridd till olika åldersgrupper. De flesta
personerna tillhör dock åldersspannet 50-64 år, tätt följt av de som tillhör gruppen 65-79 år. Tre
personer av de som deltog i studien var yngre än 15 år.

Åldersfördelning

10

7

5
3

4

6

Ålder Antal

2

0
0-18 år

19-34 år

35-49 år

50-64 år

65-79 år

Antal intervjuade män och kvinnor är väl fördelat med en liten majoritet av kvinnor. 10 män och
12 kvinnor deltog i studien.
Hur lång tid de intervjuade har varit bosatta i Katthammarsvik med omnejd varierar mycket. Ett
par av de intervjuade är precis nyinflyttade medan andra personer har bott där så länge som 45 år.
Några personer är födda på orten och har valt att bo kvar där. Nästan hälften av personerna som
deltagit i studien tillhör dock den grupp som bott i Katthammarsvik 0-10 år.
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Bosatt i Katthammarsviksområdet, antal år
15
10
10

Antal

5
5

1

4

2

11-20 år

21-30 år

31-40 år

> 40 år

0
0-10 år

Under mötena med Katthammarsviksborna blev de tillfrågade om varför de bosatt sig i
Katthammarsvik och vad som är fördelarna och nackdelarna med att bo där de bor. Vissa har valt
att bo där eftersom de är födda och uppväxta på orten. En del av dessa personer valde tillfälligt
att flytta till annan ort men har sedan valt att flytta tillbaka till Katthammarsvik. Flera personer
bor där eftersom de ville bo på landet hellre än i en stad. Ett par personer har flyttat dit eftersom
de gift sig med en person bosatt i området. Ytterligare att par andra flyttade in i före detta
sommarhus eller renoveringsprojekt. Att bo nära släkt och vänner är en annan viktig orsak till att
bo på platsen.
Gemensamt för de intervjuade är att de uppskattar den vackra och varierande natur som finns i
Katthammarsvik och närheten till både den och havet.
”Jag ville bo på Gotland, men inte i Visby. Här kan man gå ut i naturen med hundarna, direkt från dörren.”
”Det är fantastiskt fint att bo här. Jag bor precis vid stranden så jag har havet och horisonten utanför fönstret.”
”Naturen är fantastisk, man saknar den alltid om man har varit iväg någon annanstans. Då kör man en
sväng ner till Rökeriet för att se att allt är som vanligt och för att komma nära havet.”
Mer än en person framhäver de sociala fördelarna med att bo på platsen:
”Det är ett härligt go på folket i Katthammarsvik.”
”Människorna här är välkomnande mot nyinflyttade.”
Flera beskriver att känslan av frihet är en stor fördel med att bo på Östergarnslandet och i
Katthammarsvik. En man exemplifierar den friheten i termer av möjligheten att odla sin egen mat
och på så vis vara sin egen producent och mindre beroende av andra.
Få personer anser att det finns några egentliga nackdelar med att bo på orten. Ett par personer
nämner avståndet till Visby som en nackdel och ett par yngre flickor tycker att:
”Det finns inte så jättemycket att göra. Inga roliga affärer och så.”
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Platser på kartan
I följande avsnitt är de platser och stråk som de intervjuade använder eller anser har betydelse
som mötesplats redovisade. Sociotopkartan (bilaga 4) redovisar översiktligt resultatet från
intervjuerna.

Katthamra gård

Bild: Katthamra Gårds huvudbyggnad.

Sociotopvärden: Mötesplats, evenemang, promenad
Katthamra gård, som är Gotlands enda herrgård, byggdes under 1700-1800-talet.
Huvudbyggnaden har dock anor från medeltiden. Idag kan man hyra dags- eller veckoboende
samt hyra festlokal sommartid på gården i de delar som inte är privatbostad och då håller även ett
café och hantverkshuset öppet. 8
Katthamra Gård uppskattas året om av många av de boende i Katthammarsvik. Många
promenadstråk korsar gården. Inte minst är det många som går här förbi i kombination med att
de använder Amiralens väg. En av de intervjuade uttrycker att det är ” fantastiskt att passera där på
promenaden”, och det är många som anser att detta är en viktig plats att bevara.
Gården passeras inte bara vid promenad utan många kommer också hit för att vistas på platsen
en längre stund. Det hänger ihop med att Katthammarsviksborna och även flera andra kommer
hit för att delta i det årliga midsommarfirandet som anordnas av Östergarns idrottsklubb. I
firandet ingår traditionsenligt resning av midsommarstång, dans, tårttävling och gutniska lekar på
gräsplanen bakom mangårdsbyggnaden.
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Badstranden

Bild: Badplatsen i Katthammarsvik dit många boende och besökare kommer för att bada, sola och ha picknick.

Sociotopvärden: Bad, picknick
Badstranden är, som namnet antyder, den strand som används mest till sol och bad i
Katthammarsvik. Den beskrivs som en bra strand som är perfekt för mindre barn eftersom där är
långgrunt och en person berättar:
”Vi använde stranden mycket för bad och korvgrillning när barnen var små, men nu när de är stora går vi inte
så mycket till Katthammarsviks badstrand. Den känns lite sunkigare än till exempel Sandviken.”
Att det finns bryggor att hoppa i vattnet från vid badstranden i Katthammarsvik är bra enligt
barnen.
Stranden röjdes för ett par år sedan upp ordentligt av Rökeriet i Katthammarsvik och Borgvik
eftersom den hade börjat växa igen med högt gräs och högar av släke. Det beskrivs av många
personer som ett riktigt lyft för stranden. Att stranden fortsatt städas från skräp och släke gör att
flera åker och besöker stranden. En annan faktor som avgör om man badar vid stranden eller inte
är hur vindarna blåser. Vid nordlig vind blir vattnet varmt och behagligt vid badstranden i
Katthammarsvik eftersom den är långgrund. På grund av Katthammarsviks geografiska placering
på en udde finns möjligheten att välja badplats efter hur det blåser. Vid vindar söderifrån väljer
många istället att åka till stränder söder om udden så som Sandviken eller Sjauster eftersom då är
det pålandsvind och varmare badvattnen där. En nackdel är emellertid att det också blåser in
släke mot stränderna vid pålandsvind.
En man tycker att:
”Det är dålig sophantering av soptunnorna vid parkeringen ovanför badplatsen. Husbilar och andra lämnar
sopor där. Man borde sätta en avgift på att lämna sopor i så fall, eller också inte ha några soptunnor där alls.”
Östergarns idrottsklubb använder stranden under sina pärkläger som äger rum sommartid. Då går
de ner till badplatsen för att bada, grilla korv, öva varpateknik och ha springtävling längs
strandkanten.
Flera personer som kommer till stranden både sommar- och vintertid uttrycker en känsla av att
Borgvik och övrig bebyggelse ovanför stranden konkurrerar med de som vill besöka stranden.
10

Bebyggelse och gräsmattor i direkt anslutning till sanden medför att området för vissa upplevs
som privatiserat. Det finns frågetecken om hur strandskyddet fungerar på platsen och en person
föreslår att man kunde sätta upp en skylt eller anlägga en tydligare gångväg till stranden som
förtydligar att platsen är till för allmänheten.

Piren

Bild: Piren mellan badplatsen och Rökeriet är en populär plats att besöka, både bland barn, unga och äldre.

Sociotopvärden: Kulturmiljö, utsikt, lek, bad, lugn och ro
Piren som ligger mellan Rökeriet och badstranden har flera olika funktioner. Vissa passar på att
gå ut där under sin promenadrunda för att komma nära vattnet och för att se på utsikten. Det
finns också de som badar från piren, men dessa är oftast ungdomar eller vuxna. Mindre barn går
dit för att kasta stenar i vattnet.
”På midsommardagen när det är kappsegling står man ute på piren och tittar.”
Innan piren börjar finns en bom uppsatt med en skylt som meddelar att piren är avstängd. Den
skylten har satts upp därför att kajen är dåligt underhållen och håller på att ramla sönder. Trots
det används piren av många, men dessa personer uttrycker samtidigt en önskan om att pirens
dåliga skick åtgärdades9:
”Piren borde rustas upp också eftersom den är en del av en plats med kulturhistoriskt värde. Linbanan med
kalk gick från Östergarnsberget och ner hit till stranden förr. Det har ju mormor har berättat om många gånger.
Vid lågvatten kan man se rester av gammal kaj ute i vattnet också.”

9

Piren är nu restaurerad och avstängningen är upphävd (2016-07-15)
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Redners brygga

Bild: Vy in mot stranden vid Reidners brygga. En lite mindre välkänd strand i Katthammarsvik.

Sociotopvärden: Bad, fågelskådning
Redners brygga ligger i samma vik som den mer välbesökta badstranden, men lite längre österut.
Den här badplatsen är svårare att hitta till för de som inte känner till Katthammarsvik så som
tillfälliga besökare. Även här finns en brygga att bada från, men det är också möjligt att gå i
vattnet direkt från strandkanten.
Många Katthammarsviksbor väljer ändå i första hand att bada vid den allmänna badplatsen
eftersom den städas och underhålls samt därför att Redners brygga med tillhörande stuga känns
som en privat strand.
Den lilla stugan vid Redners brygga uppfördes 1911 av Albert Dahlgren ursprungligen som en
fiskebod tillhörande fastigheten som i FÖP benämns Vassmunds. Bryggan byggdes samtidigt
med stugan med huvudsyfte att vara en förtöjningsplats för fiskebåtar och landningsplats för fisk
för de lantbrukare som fiskade i området. På senare tid har bryggan också använts för att lägga i
båtar vid de återkommande segeltävlingarna som anordnas under sommaren. I dagsläget är
bryggan i dåligt skick och behöver renoveras.
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Kattviken

Bild: Kattviken sedd från småbåtshamnen vid Rökeriet. Om detta är en badstrand eller inte råder delade meningar om.

Sociotopvärden: Fågelskådning
Viken som sträcker sig från Rökeriet bort mot Annas Nöje kallas av flera personer för Kattviken.
Det är få personer i Katthammarsvik som upplever den här viken som en badplats. Däremot har
det framkommit under samrådet att den med sitt rika fågelliv är en plats för fågelskådning,
”ejdrarna, den mindre strandpiparen, grönbenan, hägrarna, skedänderna, skärfläckorna och de alltid
återkommande tofsviporna, för att nämna några - plus havsörnsparet bortanför Annas Nöje som ibland gör sina
lovar över viken.”
En person som berättar att han badar här menar också på att det bara är de som bor i de närmast
intilliggande husen som använder viken till att bada i. En betydande orsak till att viken inte
upplevs som badbar är att Katthammarsviks reningsverk är placerat här och släpper ut
avloppsvatten en bit ut i viken.
”Det flyter upp skit nedanför Rökeriet eftersom man har problem med att reningsverket inte hinner rena
ordentligt. Då menar jag att det blir lite slammigt och oklart vatten. Inte att det flyter upp fekalier. Men vatten
och avloppsfrågan i Östergarn måste lösas.”
Under samrådet var det flera som skrev i yttranden att de aldrig skulle bada i viken.
”Inte ens vi som bor där badar där därför att: Viken är mycket grund. Vattenståndet är så lågt att långa tider
är stora delar av viken torrlagd. Invid stranden och en bit ut i vattnet är det stenigt och man går inte i utan
badtofflor. Längst in i viken är botten förrädiskt dyig och innanför finns ett stort område med brännässlor som
gör det omöjligt att gå i eller ur vattnet där. Reningsverket har sitt bräddningsutlopp i viken. Vi vill inte störa de
häckande fåglarna bl a svan och häger.”
Även de som trots allt använder viken som badplats förklarar att vattnet inte är så rent som på
badplatsen och att de inte doppar huvudet under vattenytan när de badar här eftersom det känns
otrevligt.
Samma person som ovan använder stranden för bad beskriver att viken förr hölls ren från släke
av en bonde som samlade det för att sprida på sina åkrar. Detta har nu upphört och släket samlas
i viken och förflyttar strandkanten utåt, det vill säga att man blir tvungen att gå genom släke en
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bit innan man når klart vatten. Det finns en önskan om att någon tar tag i detta problem och
rensar upp stranden regelbundet.
Viken mellan Rökeriet och Annas Nöje är en av få platser som av olika personer i
Katthammarsvik upplevs ha en något sämre tillgänglighet. Det upplevs som svårt att ta sig ner på
stranden också österifrån, från Rökeriet, och ett par personer vill att det på något sätt görs
insatser för att lättare kunna promenera längs den här stranden. På privat initiativ har en spång
lagts ut
”Vi röjer, klipper och städar kontinuerligt stranden och ängen - dock inte före midsommar eftersom fåglar, bl a
svanar, häckar där. Ängen o strandkanten är fullt framkomliga och möjliga att promenera längs med – spång
finns. Enda stället där framkomligheten kan vara begränsad är nedanför reningsverket dvs regionens egen mark.”

Stranden i övrigt

Bild: Vy från piren mot Hammaren och Grogarnsberget.

Sociotopvärden: Bad, evenemang, fågelskådning, kajak
”Man får inte tumma på strandskyddet, där måste Regionen vara hårda. Stranden är det som lockar turisterna,
utan den tappar man attraktionskraften. Men att bygga ovanför strandskyddet är okej.”
Så uttrycker en av de intervjuade sin allmänna åsikt om strandområdet i Katthammarsvik. Det är
en utbredd uppfattning att stränderna måste hållas tillgängliga. De tillfrågades uppfattning om
vad som är strand och vad som därmed borde skyddas från exploatering sträcker sig dock olika
långt upp från strandkanten på olika ställen. Vid den stora vikens östra strandkant, på kartan
kallat Vassmunds, uttrycks exempelvis en uppfattning om att grusvägen som leder ut mot
Hammaren är det som avgör var gränsen går. Flera personer anser i enlighet med citerad person
att:
”Det är okej att bygga i anslutning till de hus som redan finns där [Vassmunds].”
Att bygga norr om befintlig bebyggelse, längre ut på udden, ses däremot inte som ett alternativ.
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En man menar att stranden nedanför Vassmunds är en bra plats för fågelskådning. En annan
man meddelar att kan brukar paddla kajak längs samma strand och vidare runt Hammaren och
Grogarnsberget.
En kvinna berättar:
”Vi brukar ha picknickkorg med oss och fika längs stränderna, men de hålls inte efter lika bra nu när de sköts
privat. Det är inte bra med tanke på turismen. Det blir otrevligt med släke, på stranden och i vattnet.
Badstranden växer igen mer för varje år.”
Ett par andra personer delger en liknande uppfattning, men lägger betoning på att stränderna är
för snåriga för att man ska kunna vandra från badplatsen och bort till Hammaren. En
vandringsled där hade varit bra, men då måste stranden röjas upp för hand eller med hjälp av
betesdjur, säger de.
Varje år har Skytteföreningen ett evenemang där de sätter upp figurer längs hela
Katthammarsviks kustremsa och skjuter prick på dessa. Många reser då hit från fastlandet och
övriga Gotland för att delta i tillställningen.
Övriga citat relaterat till stränderna:
”Längs med kusten norr om Annas Nöje plockar vi svamp.”
”Jag brukar leta fossiler längs stranden.”
”Många åker till Ängmansviken och badar för det är en fin strand.”

Idrottsplatsen/Klubbstugan

Bild: Östergarns idrottsklubbs klubbstuga och idrottsplats sedd från Östergarnsberget. I högerkant syns Östergarns prästgård
där bland annat Östergarns syförening har träffar.

Sociotopvärden: Bollspel, pärk, lek
Katthammarsviks idrottsplats används mest på sommaren. Då är det många som spelar tennis på
de tre tennisbanorna som finns där. Det hålls inga tennislektioner, men trycket på att spela är
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ändå högt. Ett par barn berättar att de brukar gå dit och leka och spela fotboll när deras familj
åker till Trädgårdscaféet.
I månadsskiftet maj-juni har Östergarns idrottsklubb ett pärkläger på idrottsplatsen för 10–13åringar. Då får barnen prova på gutnisk femkamp och de får lära sig lite om varpateknik. Under
lägerveckan vandrar barnen upp till badplatsen genom Prästskogen och längs Amiralens väg.

Prästänget
Sociotopvärden: Evenemang
Prästänget är under sommaren en mötesplats i Katthammarsvik. Då samlas bland andra
Östergarns församling där för att faga änget och senare under sommaren arrangeras en slåtterfest.
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Östergarnsberget

Bild: Överst – Östergarnsberget sett från Skolhuset i Östergarn. Järnsiluetterna föreställer Linné med sällskap. Nedre,
vänstra – Vägen upp på Östergarnsberget mitt emot Jacob Häggs väg fungerar som pulkabacke vid snö. Här syns också en
av de kulturhistoriska kalkugnarna som finns i området. Nedre högra – Den årliga majelden tänds uppe på
Östergarnsberget, ovanför pulkabacken.

Sociotopvärden: Promenad, motion, ridning, skidåkning, utsikt, landform, vild natur,
lugn och ro, picknick, jakt, evenemang, backåkning
Östergarnsberget är ett naturreservat beläget söder om Katthammarsviks samhälle. Detta är ett
populärt område för promenader. Det besöks mycket av Katthammarsviksborna, men också av
andra boende på Östergarnslandet.
”Det är många som går där uppe. Där finns jättefina stigar.”
”Det är lätt att ta sig fram på Östergarnsberget och där är vackert. Det är fint att det är en genuin miljö.”
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En av dessa stigar är Linnéstigen, en 4,5 kilometer lång vandringsled som sträcker sig mellan
Östergarn och Gammelgarn kyrka och följer samma väg som Linné vandrade då han besökte
Östergarnslandet under sin Gotlandsresa. Varje år på Kristi Himmelfärdsdag snitslar Östergarns
idrottsklubb och Östergarns församling Linnéstigen, och inbjuder allmänheten att vandra den
vägen.
I Katthammarsvik med omnejd finns en grupp personer som samlas och motionerar tillsammans.
De springer bland annat ofta längs stigarna på Östergarnsberget och vidare ner till idrottsplatsen.
Också Elimförsamlingen träffas på Östergarnsberget. De brukar ha mörkerspårning där.
På våren fungerar Östergarnsberget som en mötesplats eftersom samhällets majbrasa är placerad
där. Många av de intervjuade besöker den tillställningen.
Grusvägen som leder upp på berget mitt emot Jacob Häggs väg är på vintern en populär
pulkabacke som används mycket idag och som har fungerat som pulkabacke i många år.
”Vi åkte pulka där jättemycket när vi var små”
När det är snö drar Östergarns idrottsklubb upp skidspår på berget, vilka används av ett flertal
personer. Östergarnsbergets område används dessutom vid jakt.
En person anser att det är bättre skyltat på Östergarnsberget nu än förr vilket gör det lättare för
turisterna att hitta runt. Samtidigt anser en annan man det motsatta och menar att det som turist
nog kan vara lite svårt ändå att veta hur man ska gå för att komma rätt.
Längre österut fortsätter Östergarnsberget bakom Skolhuset i Östergarn och där finns en
utsiktsplats som många går till och som till viss del är handikappanpassad. Ett par personer
brukar gå dit med sin rullstolsburna mormor och stanna där ett par timmar för att njuta av
utsikten och koppla av.
Alla tillfrågade tycker det är viktigt att bevara Östergarnberget i sin helhet, men kalkugnen och
flyktingkällan, som är ett minnesmärke över de flyktingar som kom till Gotland från Lettland
under andra världskriget10, nämns som särskilt viktiga att ta hänsyn till ur bevarandesynpunkt.
En person uttrycker en önskan om att ta kalkbrottet som finns på området i anspråk för
bebyggelse.
”Där hade det varit häftigt att bygga som en liten by, tänk sådana där bergsbyar som finns i Sydamerika.”

Grogarnsberget och Hammaren
Sociotopvärden: Promenad, motion, vild natur, skidor, ridning, picknick, jakt,
svampplockning, bärplockning
Grogarnsberget och Hammaren omnämns av så gott som alla intervjuade, trots att de inte visas
inom sociotopkartans gränser. Det är många som kommer ut dit för att promenera i den, som de
beskriver, fina naturen och längs de fina kuststräckorna.
10

Länsstyrelsen Gotland
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En man talar om att:
”Jag går där längs med kusten ut till Hammaren. Om det plogas ut mot udden när det är snö så går jag dit
även då, men det görs inte alltid.”
En annan person brukar cykla ut till Hammaren för att fika och grilla och på vintern är det några
som åker skidor där och på Grogarnsberget. Området används också till ridning, till att umgås
med vänner och för bär och svampplockning. En kvinna brukar plocka slånbär i området.
En av de intervjuade berättar att markägarförhållandena i Östergarn har skärpts under senare år:
”Det jagas vilt på Grogarnsberget och Östergarnsberget. Nu när det finns rådjur att jaga är markägarna mer
noga med markägande och vem som får jaga var. Det var inte så noga förr när man bara jagade räv och rabbis.”
De tillfrågade tar sig till Grogarnsberget och Hammaren antingen till fots, med cykel eller bil.
Vissa bilburna besökare menar dock att vägarna som leder till Grogarnsberget är gropiga och
dåligt underhållna, vilket borde åtgärdas. Ett par kvinnor som kör bil ut mot Hammaren tycker
att:
”Udden behöver tillgängliggöras. Som det är nu kör folk längre ut på udden för att parkera eftersom det är för
smalt att parkera innan. Då förstörs marken, det är synd. Så det behövs en liten parkering där någonstans”
En medlem ur Östergarn och Gammelgarns Hembygdsförening berättar att de ansvarar för att
städa stränderna runt Grogarnsberget någon gång under april-maj. Det brukar vara mycket skräp
att ta hand om, både från land och från hav. De tar då också bort grillplatser som byggts upp på
stränderna.
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Stråk på kartan
Amiralens väg

Sociotopvärden: Promenad, Naturupplevelse, Kulturupplevelse
Amiralens väg ligger i anslutning till Katthamra Gård och fortsätter ner till Östergarn kyrka. Den
är totalt 1,2 km lång och anlades av amiral Jacob Hägg som en genväg mellan hans bostad och
kyrkan.11 Vandringsleden blev skyltad och officiell för ungefär ett år sedan, men har i folkmun
kallats Amiralens väg länge innan dess.
Vägen används mycket av de boende. Den inkluderas i flera olika promenadrundor och det är
dessutom flera som cyklar där. Två olika familjer berättar att de brukar cykla Amiralens väg som
en trevlig transportsträcka när de vill ta sig från Jacob Häggs väg ner till slingan bakom
klubbstugan med sina barnbarn. Sträckan används även av de som vill ta sig i motsatt riktning
från området runt idrottsplatsen eller Skolhuset norrut till Katthamra gård, stranden eller
Rökeriet. Längs Amiralens väg, en bit söder om Katthamra gård, väljer vissa att promenera in på
en avtagsväg som leder ner till Grogarnsvägen. En man berättar att han brukar gå där med sin
hund. Detta område är inhägnat och ett par grindar korsar stigen. Mannen upplever emellertid
inte dessa som barriärer.
Amiralens väg uppskattas mycket av de intervjuade både för sitt kulturhistoriska värde och för
den omväxlande, vackra naturen som omger leden. Det upplevs inte finnas några brister med
vägen, utan generellt anses den vara viktig att bevara som den ser ut idag och angelägenheten är
stor att det inte byggs något där i närheten eftersom känslan av öppenhet och rymd samt utsikten
ner mot havet utgör en stor del av promenadsträckans rekreationsvärde.
11

Östergarnslandet.com
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Amiralens väg underhålls gemensamt av Östergarns idrottsklubb och Nygarn Utveckling AB.

Markvägen

Bild: länsväg 631

Sociotopvärden: Promenad, skidåkning
Markvägen kallas den väg som går från länsväg 631 öster om Skolhuset i Östergarn och fortsätter
ner till Grogarnsvägen. Den här vägen ingår i ett promenadstråk som sträcker sig längs
Markvägen, vidare österut på Grogarnsvägen för att sen svänga tillbaka söderut igen på en
mindre grusväg och till slut, halvvägs ner på den grusvägen går slingan tillbaka västerut och
ansluter igen till Markvägen. Halvvägs norrut längs vägen väljer de som använder stråket ibland
att vika av västerut och kommer då till Amiralens väg.
Det här är en runda som används av flera som arbetar på Skolhuset i Östergarn. Under intervjun
berättar de att de på den här slingan behöver korsa det vattendrag som löper parallellt med
markvägen och som mynnar ut i den östra delen av viken i Katthammarsvik. Idag ligger det bara
ett smalt plank över kanalen, vilket gör att den till viss del uppfattas som en barriär på
promenaden. Kvinnorna som promenerar här skulle önska att det byggdes en bro som
underlättade både för de som vill ta sig över till fots och för de som åker skidor där.
Markvägen används också till fågelskådning. En person berättar att han brukar promenera längs
vägen med kikare och titta efter fåglar borta vid vattendraget som rinner parallellt med
Markvägen.
Åsikten framfördes att om det skulle bli aktuellt at bygga i detta område så är det viktigt att men
lämnar en buffertzon av träd och buskar längs vattendraget med tanke på fåglarna.
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Slingan/Prästskogen/Trollskogen

Sociotopvärden: Promenad, cykling, motion, skogskänsla
Kärt barn har många namn. Den beskrivningen passar bra på skogen bakom Östergarns
idrottsklubbs område som används dagligen av många. Där finns en slinga på ett par kilometer
som röjs och hålls i ordning av Östergarns idrottsklubb och Nygarn Utveckling AB. Slingan
används mycket både av vuxna, barn och äldre som bor i Katthammarsvik och av de som arbetar
i Skolhuset. Den nyttjas bland annat för promenad, cykling, motion, hundrastning och stavgång i
grupp. Vid snö dras det även upp skidspår på slingan.
Prästskogen, som den också kallas av vissa, uppskattas också för sin speciella växtlighet. Där
växer höga tallar med murgröna, på våren blommar blåsippor och vitsippor rikligt i skogen och
en person beskriver att:
”… Det växer en massa ovanliga örter och liljor och sånt här, som knappt växer någon annanstans […] Så
det finns en massa ovanliga saker här, och många är ju oansenliga… för den oinvigdes ögon, men för en
botaniker så kan de bli saliga när de ser de där ovanliga sakerna.”
Under intervjuerna framkommer också att Slingan är bra att gå till på blåsiga dagar eftersom det
är en av få platser i Katthammarsvik där det går att hitta lä. Slingan upplevs också positivt av flera
eftersom den är lagom lång med möjlighet att anpassa längden på promenaden genom att gå flera
varv. Att den för många ligger nära arbete eller bostad ses som en fördel, men ett par personer
önskar dock att motionsspåret förlängdes upp längs Amiralens väg med en ytterligare rundel
söder om Katthamra Gård. De som motionerar på spåret värdesätter att underlaget är jämnt och
mjukt, men både de som går och de som springer i skogen saknar någon form av belysning. På
våren kan det stå lite vatten i spåret, men det upplevs inte som något större problem av de
intervjuade.
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Ojselhagen

Sociotopvärden: Promenad, skidåkning, svampplockning
Skogsområdet Ojselhagen, där marken ägs av Regionen, är ett välanvänt område i
Katthammarsvik. Många boende besöker området för att det ligger nära bostaden och skogen
används till både promenad, rastning av hundar, svampplockning, som genväg och för
skidåkning.
”Vi i Elimförsamlingen har förr använt skogen bakom kyrkan och Östersol mycket för spårning och annat.
Nu har det blivit snårigt där. Det skulle vara bra om det röjdes upp så att både församlingen och nya Östersol
kan använda området. Det är ett bra ställe eftersom där ofta är lä.”
”Det är många mysiga små stigar där. Men jag går där mest på sommaren. På vintern blir det väldigt vått.”
”Många går där och rastar sina hundar.”
”Jag har plockat svamp där någon gång med min mormor.”
”Förr åkte jag skridskor på väten där, men nu har det växt igen. Idag åker man skridskor på Källingvät.”
Tillgängligheten till området ses generellt som god, men en person önskar att det gjordes en
annan väg in i området från Tillys väg, efterson man i nuläget behöver passera en lada där för att
ta sig norrut i området och det upplevs som att man då går över privat mark. Ett par andra
personer tycker att man ska ta tillvara Ojselhagens läge och göra en vandringsled från nya
Östersol och ner mot stranden så att de som vill ta sig till kusten från det hållet inte behöver gå ut
på Jacob Häggs väg utan kan välja en mysigare väg.
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Trots att området besöks mycket anser ändå majoriteten av de tillfrågade att byggnation av fler
permanenthus vore lämplig i anslutning till Tillys, Estrids och Gannes väg samt i området bakom
nya Östersol. Området bakom gamla Wallins café, som på kartan benämns Tomase, anses också
som ett passande område för byggnation. Mellan Tomase och Jacob Häggs väg finns en
obebyggd tomt som enligt flera borde komma till användning eftersom den idag är buskig och ser
stökig ut.
I skogen finns en gammal lada som numera har rasat ihop. En kvinna tycker att den borde röjas
bort eftersom hon anser att den är både farlig och ful.
Ett par av de intervjuade personerna brukar åka skidor i Ojselhagen. De gör sina spår själva och
åker norrut mot Vikeskogen och tillbaka.

Kommentarer om övriga vägar
Jacob Häggs väg

Jacob Häggs väg är vägen som leder genom Katthammarsviks samhälle, från länsväg 631 och ner
till Rökeriet. Utöver funktionen som bilväg ingår Jacob Häggs väg också i ett par promenadstråk.
Ett stråk som går längs denna väg fortsätter förbi Östergarns bygdegård och bastun, upp till
Gutenviks gård och tillbaka till Jacob Häggs väg förbi lägenhetshusen. Samma promenadstråk
svänger också av från Jacob Häggs väg vid Katthamra gård, viker av västerut efter gården för att
snedda över till vägen Lassar Kviar och till sist ut på Jacob Häggs väg igen en bit söder om
korsningen mellan Lassar Kviar och Anna Dubbes väg. Några cyklar längs vägen. Vissa väljer att
motionscykla uteslutande på Jacob Häggs väg under vintern eftersom bara den är upplyst. Vissa
cyklar vidare österut på länsväg 631. Den grupp som brukar samlas för att löpträna tillsammans
springer längs denna väg, fortsätter bort längs Ängmansvägen och kommer tillbaka på Anna
Dubbes väg.
Många av de intervjuade har flera bestämda åsikter kopplade till den här vägen. En åsikt som
delas av flera är att vägen är farlig på sommaren när trafiktrycket är högt. De anser att vägen är
för smal och att det måste byggas en liten trottoar, cykelväg eller liknande, både för säkerhetens
skull men också för att stimulera gång och cykling. Hastighetsbegränsningen på 40 km/h anses
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vara bra. Problemet är dock att hastigheten många gånger överskrids vilket medför en ökad
känsla av otrygghet för de som promenerar och cyklar längs Jacob Häggs väg.
”Hastighetsbegränsningen på 40 km/h är lagom, problemet är att många kör för fort ändå. Även bussarna kör
för fort. Turisterna är värst, speciellt när de kör ut från korsningar. Man borde ha fartkontroller.”
”Vägen är väldigt smal och mörk. När man går där med barnen och det finns risk att de springer iväg så
känns det otryggt”
På vissa platser längs vägen upplever flera att buskar och annat sly som skymmer sikten behöver
röjas bort. Ett exempel som tas upp är:
”Tomten som ligger där Lassar Kviar och Jacob Häggs väg möts är igenvuxen och ser gräslig ut. Den är en
skamfläck för Katthammarsvik och ger dessutom dålig sikt.”
På vinterhalvåret ligger fokus istället på att Jacob Häggs väg är dåligt upplyst. Flera gatlyktor
utmed vägen har slutat fungera vilket bekymrar flera boende. Förhoppningen är att den belysning
som finns idag ses över, men annars anser flera att det räcker med de gatlyktor som finns.
Undantaget är några personer som önskar att det fanns belysning också längs de anslutande
vägarna Lassar Kviar och länsväg 631 så att en belyst rundel att promenera och motionera kom
till.
Lassar Kviar

Lassar Kviar sträcker sig från idrottsplatsen och ner till Jacob Häggs väg och ingår i ett
promenadstråk och används också till cykling. Vägen är smal, smalare än Jacob Häggs väg som är
skyltad 40 km/h. På Lassar Kviar är hastighetsbegräsningen 70 km/h.
”Sen är ju skyltningen som den är för på den här lilla, jättelilla vägen är det 70. […] Så den är egentligen inte
så kul att släppa iväg små barn att cykla på och sådär. […] Det är märkligt att det är 70 på en sådan liten
slingrig väg. Det är precis som bortglömt [att byta ut vägskyltarna].”
Flera personer nämner att sikten på vägen är dålig:
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”Vägen röjs inte från buskar och annat som skymmer sikten. Det behövs en spegel där vägen ansluter till Jacob
Häggs väg.”
Övriga vägar

Där länsväg 631 gör en sväng förbi Skolhuset i Östergarn skapas enligt en del personer en farlig
trafiksituation:
”Vad som är lite läskigt, det är trafiken här vid skolhuset. För det går ju en hel del människor över vägen här
och även barn och sådär, och kurvan är ju sådan att man inte ser.[…] sen är det ju så att en del kör ju
dessutom fort. De kommer i 70, 80 och fortsätter hela vägen förbi där i 70, 80 och struntar i skyltarna
liksom.”
Citerad person anser att hastigheten i kurvan borde sänkas till 30 km/h istället för 50 km/h som
gäller nu. Gupp i vägen diskuteras som en möjlighet, men samma person är tveksam till hur en
sådan lösning fungerar för de bussar som trafikerar vägen.
Ett par personer är överens om att det behövs en cykelväg längs länsväg 631 från Jacob Häggs
väg och bort till Skolhuset i Östergarn. De menar att det är viktigt att binda ihop dessa två centra
som Östersol, Tempo och Östergarns bygdegård utgör tillsammans med Skolhuset i Östergarn,
idrottsplatsen och Östergarn kyrka .
Ett annat problem som omnämnts är att många grusvägar är gropiga och i dåligt skick. Detta
gäller bland andra Grogarnsvägen och den väg som från Grogarnsvägen fortsätter ut mot
Hammaren. Vissa anser att dessa vägar behöver asfalteras eller beläggas med någon annan
beläggning som ger ett bättre underlag än grus. En person tycker att Tillys, Estrids och Gannes
väg borde asfalteras och belysas.

Åsikter om nybyggnation
Några personer anser att det inte borde byggas nytt i Katthammarsvik utan att fokus istället ska
ligga på att ta tillvara och renovera de hus som redan finns. Men de flesta av de intervjuade
Katthammarsviksborna är generellt positiva till ny bebyggelse i Katthammarsvik, så länge det är
permanentbostäder som byggs.
”Om det ska byggas så ska det vara permanentbostäder i första hand. När man är ute och går så här års lyser
det ju bara i fönstren i några få hus. Det är ju tråkigt.”
En stor del av de intervjuade tycker att ny bebyggelse bör koncentreras runt Jacob Häggs väg,
dels för att undvika ny bebyggelse nära stranden och dels för att ge ett mer samlat underlag för
kollektivtrafiken. En kvinna påpekar att det dessutom är bättre att bygga lite längre upp från
stranden där det inte blåser lika mycket från havet.
Att bygga nytt på jordbruksmark ses som viktigt att undvika. De ser hellre att ny bebyggelse
lokaliseras till andra områden så som marken som ligger norr om lägenhetshusen vid Jacob Häggs
väg, som ägs av Katthamra Gård. Många personer pekar ut det som ett område som skulle passa
extra bra att bebygga.
”Katthamras mark mitt emot Tillys väg borde passa att bygga på. Den används inte som ett
rekreationsområde.”
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”Området där är snårigt. Det finns inga stigar att gå på. Där kan man bygga.”
Några personer påpekar att det behövs fler lägenheter att köpa och hyra i Katthammarsvik.
Samtidigt ställer sig en kvinna frågan om det inte är en del av de lägenheter som redan finns som
har stått tomma.
”Finns det verkligen en efterfrågan på att bygga fler? Också lägenheter blir dyra att köpa här i
Katthammarsvik.”
En man menar ändå att:
”Nya Östersol ger nya jobb och då kommer fler lägenheter att behövas.”
Samma man anser att det är viktigt att hitta lokaliteter i Katthammarsvik för nya företag samtidigt
som det är essentiellt att underlätta för de verksamheter som finns och verkar idag så att de kan
utvecklas vidare. Att skapa fler arbetstillfällen på orten är viktigt enligt Katthammarsviksborna.
En kvinna vill påminna om att:
”Även om platserna inte används så mycket så har de ett existensvärde. Man kan inte bygga var som helst.”

Övriga åsikter
Östersol

De flesta av de intervjuade har åsikter kring det nedlagda äldreboendet Östersol. Det bekymrar
många att huset står tomt och det anses generellt vara en bra lösning att Nygarn Utveckling AB
köper fastigheten som då kunde göras om till ett trygghetsboende. Nygarn Utveckling AB själva
ser då möjligheter i att även lokalisera hemtjänst och kanske en distriktssköterska till huset. Att
fastigheten blev en internatskola nämns också som en möjlighet. Några av de intervjuade
kommenterar att det borde vara kostsamt också att låta fastigheten stå tom då den ändå kostar
pengar att värma upp och underhålla. I dagsläget är det bara Östersols källarvåning som används.
Det är skytteföreningen som har aktiviteter där.
Att det nya äldreboendet byggs upplevs som positivt av de tillfrågade.
”Det är bra att man bygger nya Östersol så att våra mor- och farföräldrar kan flytta in där sen när de inte
orkar bo hemma längre.”
Skola

Att skolan i Kräklingbo inte läggs ner ses som en avgörande faktor för att barnfamiljer ska
bosätta sig i Katthammarsvik och också bo kvar. Samtidigt ses nedläggningen av skolan i
Katthammarsvik som en stor förlust och vissa menar att efter att den lagts ner är de många som
väljer att inte bosätta sig i Katthammarsvik eftersom Kräklingbo skola ligger en mil bort.
När skolan i Kräklingbo, och gymnastiksalen i Katthammarsvik diskuteras kommer frågan också
upp om att:
”Man skulle behöva en större gympasal. I Kräklingbo finns ingen gympasal och idag får de äldre skoleleverna
som behöver mer plats åka till Garda för att få tillgång till det.”
27

Gymnastiksalen i Katthammarsvik används flitigt:
”Och vi [ÖIK] hyr gympasalen av Nygarn. Där har vi spinning, shintai kempo, innebandy och gympa. Och så
har vi boulebanor utanför skolhuset.”
Service

Många önskar att kollektivtrafiken både var billigare och gick fler turer men tillägger att det tål att
tänkas på hur man kan få fler personer att åka kollektivt. Några personer tycker att det hade varit
bra med en mindre samåkningsbuss som hade en flexibel turlista och alltså gick att ringa och
beställa.
Att affären finns kvar är en annan viktig punkt för många. Detsamma gäller bygdegården.
”Affären måste vara kvar, men det är nog dyrare att handla där nu när det har blivit Tempo istället för Ica.”
”Affären kunde utvecklas. Det vore till exempel bra om man kunde större matförpackningar, sådär i balar. De
kunde också sälja färdiga matkassar, sådana som säljs på fastlandet. Och postutlämning saknas verkligen. Det
är helt galet att vi får åka och hämta ut vår post i Ljugarn”
”Bevara bygdegården som kulturmötesplats.”
Alla de intervjuade är överens om att en lösning på vatten- och avloppsfrågan är av högsta
prioritet och en avgörande fråga för fortsatt utveckling av Katthammarsvik och Östergarnslandet.
Natur

En person betonar att det är de höga natur- och kulturvärdena tillsammans som ger
Katthammarsvik dess höga värde och framhäver att det är viktigt att båda dessa aspekter bevaras.
Men hur de bäst bevaras råder ibland delade meningar om:
”Att upprätta naturreservat är inte alltid en lösning när man vill bevara natur. Naturreservat gör områden mer
officiella och då blir det ett högre tryck ökat slitage på områdena.”
”Generellt för hela Östergarnslandet är att områden växer igen. Det behövs fler betesdjur.”
Andra stränder än de i Katthammarsvik diskuterades också under intervjuerna:
”Man behöver sätta upp tydligare anvisningar var det är okej att köra och inte så att inte så många kör ner och
förstör stränderna i Östergarnslandet. Idag är det många husbilar som kör sönder strandvägarna mellan
Herrvik och Sysne, men att asfaltera längs stränderna vore inte trevligt. Man måste också tydliggöra var det
finns toaletter och var man får grilla. På Sysne udd behövs en iordningsställd grillplats.”
Några personer tycker att en riktig, iordningställd campingplats borde göras för att undvika vild
camping vid stränder som begränsar allemansrätten då det enligt en del personer känns olustigt
att gå förbi där någon parkerat en husbil eller slått upp ett tält.
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Slutsats
Vilka är de boende i Katthammarsviks favoritplatser vad gäller
grönområden?
Sammanfattningsvis är de mest välbesökta grönområdena i Katthammarsvik Östergarnsberget,
Grogarnsberget och badplatsen. Besöken vid badplatsen är dock säsongsbetonade eftersom
strandens funktion så som badplats är kopplad till sommaren. På vintern väljer vissa att gå till
andra platser hellre än stranden eftersom det då är kallt och blåsigt vid havet. Det är trots allt
många som fortsätter att komma till stranden året om, även om besöken inte är lika många på
vintern som på sommaren.
Går det då att dra ett samband mellan hur många sociotopvärden en plats har och hur populär
och välbesökt den är? Jag tror att den slutsatsen går att dra i vissa fall, men många gånger
stämmer det inte. Den plats i Katthammarsvik som har flest sociotopvärden är Östergarnsberget,
och det stämmer bra att det är en välbesökt och uppskattad plats i Katthammarsvik. Flera
föreningar har aktiviteter här, många samlas för att fira första maj och området lämpar sig för
vintersporter. Samtidigt är piren i hamnen den plats på kartan som har näst flest sociotopvärden,
men jag skulle inte säga att det är den plats som näst flest personer vistas vid regelbundet.
Orsaken till att piren har många sociotopvärden är att många olika aktiviteter äger rum där, men
det är inte nödvändigtvis så att ett sociotopvärde representerar många personer och inte heller
täta besök. Piren har en central plats i Katthammarsvik och att den har många värden visar på att
många uppskattar den på olika sätt varför det också lockar fler än om det exempelvis endast hade
haft ett värde knutet till sig. Amiralens väg är samtidigt ett tydligt exempel det motsatta
förhållandet. Sträckan på kartan representeras bara av en punkt, nämligen promenad. Detta beror
dock också på att Amiralens väg i den här undersökningen presenteras som ett stråk, men även
andra värden finns kopplade dit så som exempelvis ”naturupplevelse” och ”kulturupplevelse”.
Vad punkten ”promenad” kan tänkas visa är att det är många personer som går längs vägen och
att de går där ofta. Andra platser på kartan har sociotopvärde ”evenemang” och ”mötesplats”
knutna till sig. Vad som kan vara viktigt att komma ihåg här är att dessa punkter ibland
representerar händelser som äger rum bara en gång om året, då människor på en och samma gång
kommer till en plats som just då är välbesökt men som fördelat över en längre tid är mindre
frekventerad. Det behöver dock inte betyda att platsen inte är viktig. Till platser dit många åker
för att fira exempelvis högtider finns ofta starka känslor kopplade. Trots allt visar många
kartlagda sociotopvärden på en plats att detta är en viktig plats eftersom den omtalats vid flera
olika intervjutillfällen.
Sociotopvärdena på kartan kan inte heller visa hur höga personliga värden som är knutna till de
aktiviteter som märks ut. Därför är sociotopkartans tillhörande rapport ett viktigt komplement.

Hur långt har de till sina favoritplatser?
De boende i Katthammarsvik har ofta mycket nära till något av de grönområden som de
använder i sin vardag. De intervjuade personerna rör sig dock generellt mycket utomhus och
nyttjar många olika platser vilket medför att vissa av dessa ligger längre från hemmet.
Hur långt de intervjuade personerna har till de platser som de besöker kan teoretiskt delas upp i
verkligt avstånd och relativt avstånd. Det relativa avståndet beror på den egna, personliga känslan
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av hur långt bort någonting befinner sig. Detta påverkas av hur lång tid det tar, vad det kostar
och hur ansträngande det är att ta sig till en plats.12 På vintern kan till exempel Östergarnsberget
och Grogarnsberget för vissa upplevas som platser som ur en relativ synvinkel ligger långt borta.
Till Grogarnsberget kan avståndet upplevas långt vintervid vid snö och när vägarna till platsen
inte har plogats vilket gör att tidsåtgången och ansträngningen som krävs för att ta sig till området
ökar i förhållande till hur det brukar vara. Östergarnsberget kan också det upplevas som svårare
att ta sig till vintertid för vissa personer. Snön påverkar tillgängligheten också här vilket för
exempelvis rullstolsbundna kan innebära att den plats som de kan besöka sommartid inte går att
besöka året om. Det finns också många som tar sig upp på berget via en något krävande stig
bakom Skolhuset. Om is lägger sig där på stenarna under vintern och de som vanligtvis använder
den stigen blir tvungna att välja en annan väg medför det att Östergarnsberget i relativa mått
förflyttas längre bort från Katthammarsvik.

Hur tar de sig vanligtvis till dessa platser?
Som beskrivs ovan har personerna som deltagit i studien ofta inte långt till de grönområden som
de använder ofta. Det är därför vanligast att ta sig till fots till dessa platser. I de fall platsen ligger
en bit bort från hemmet är det flera som använder sig av cykel som transportmedel, men det är
också vanligt att åka med bil. Att färdas med bil är vanligare vintertid då det är kallt och halt att
cykla, men bilen nyttjas också i ganska stor utsträckning på sommaren. Jag tror att den frekventa
användningen av bilen kan bero på att många personer i Katthammarsvik har tillgång till bil vilket
gör den till ett lättillgängligt bekvämt alternativ. Under vår, höst och vinter behöver den som tar
bilen inte heller bekymra sig för att det inte ska finnas parkeringsplats vid den aktuella platsen.
Några av de intervjuade påpekar dock att många mindre vägar ofta är gropiga. Detta kan medföra
att vissa istället väljer att gå eller cykla då bilåkandet blir mindre smidigt.
Ibland är det också så att själva transporten till platsen är en del av upplevelsen. Då är inte alltid
bilen ett alternativ, även om den kan vara det. För den som vill uppleva dofter, ljud och ta in
omgivningen i lugn och ro är cykel eller gång ofta att föredra. Ett annat sådant exempel utgör de
personer som besöker platser till häst. I deras fall är också vägen till platser så som
Östergarnsberget och Grogarnsberget en del av upplevelsen.

Vilka stråk använder de boende?
De stråk som flest personer i studien använder är Slingan, Ojsehagen och Amiralens väg.
Ojselhagen ligger nära många av de boende vilket gör det till en bekväm plats att gå till. Detta
faktum syns tydligt för den som gör ett besök i skogen. Där finns många olika, vältrampade stigar
att vandra på vilket bekräftar att området används mycket.
I direkt anslutning Slingan ligger inte så många bostadshus. Trots det är det många som kommer
hit. Detta beror dels på att en hel del människor ändå väljer att ta sig hit vilket troligtvis beror
mycket på att de som bor längs Jacob Häggs väg kan ta sig till Slingan via trevliga
transportsträckor som inkluderas i promenaden, så som Amirlalens väg. Att områdets används
mycket har också att göra med att många av de personer som arbetar i Skolhuset i Östergarn har
nära till platsen.
12

Human Geography, Knox & Marston s. 19
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Amiralens väg är ett populärt stråk eftersom det, som nämnts ovan, går att binda ihop med
många andra välbesökta platser. Det ligger också centralt i samhället och är en plats med höga
natur- och kulturvärden.
Katthammarsvik skiljer sig från tidigare sociotopkarteringar genomförda i serviceorter på
Gotland. I de föregående kartorna har fokus legat mycket på vilka platser som används, medan
sociotopkartan över Katthammarsvik beskriver betydligt fler stråk än platser. Detta beror delvis
på att det bor färre personer i Katthammarsvik än i jämförelsevis Hemse och Slite, vilket är en
bidragande faktor till att det i Katthammarsvik inte finns några allmänna parker att vistas i.
En annan orsak till att stråken är dominerande i Katthammarsvik kan ha en grund i att hela
samhället egentligen går att beskriva som ett stort grönområde, men med en vild och skogig
karaktär som inbjuder till vandring. Stränderna och bergen är till viss del ett undantag. Där är det
vanligare att man uppehåller sig en längre tid på ett och samma ställe när man badar, har picknick,
ser på utsikten eller utför liknande aktiviteter.

Upplever de boende att tillgängligheten till grönområdena är god?
Platserna i Katthammarsvik har bra tillgänglighet menar de boende.
De enda två platser som omtalas i samband med en något sämre tillgänglighet är dels Kattviken,
som är svår att ta sig ner till och Hammaren där vissa upplever att den smala grusvägen är
olämplig att parkera längs vilket medför att en del personer parkerar längre ut på udden på
känslig mark ut naturvärdessynpunkt.

Skiljer sig favoritplatserna åt mellan män och kvinnor, barn och ungdomar?
Studien har inte visat några exempel på att olika områden besöks mer av antingen män eller
kvinnor. Även vad gäller platserna vuxna och unga besöker är de i stor utsträckning de samma.
Vad som skiljer sig åt till viss del är vilka personer som utför vilka aktiviteter på samma platser.
Exempelvis används Östergarnsberget mycket till skidåkning av vuxna medan barn i större
utsträckning åker pulka där. Ett liknande förhållande gäller vid piren där äldre personer föredrar
att njuta av utsikten, medan barn tycker det är roligare att kasta stenar i vattnet.

Hur skiljer sig användningen av platserna åt mellan olika årstider?
Det är egentligen många i Katthammarsvik som använder samma platser under alla årstider, men
till ibland olika ändamål. På sommaren används stranden mycket till bad och på vintern mycket
till promenad. Men det är också en hel del personer som väljer att gå till andra områden än
stranden på vintern, där det är mindre blåsigt och kallt.
Sommartid är det också vanligt att man tillbringar fler timmar utomhus. Då är det ofta
förekommande att personer gör heldagsutflykter till stranden eller bergen, medan de på vintern är
utomhus en kortare tid, och då de också rör sig mer. Det är inte lika bekvämt på vintern att vara
stillasittande flera timmar längs stranden eller på bergen med fikakorg.
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Berätta om FÖP Östergarnslandet, Katthammarsvik som serviceort
Förtydliga att fokus i undersökningen ligger på året runt-boende
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Namn, ålder på de deltagande.
Hur länge har ni bott här?
Varför har ni valt att bo här?
Vilka grönområden i Katthammarsvik brukar ni använda?
Skiljer det sig vilka områden ni använder på sommaren och på vintern?
Vad brukar ni göra där?
Hur ofta brukar ni gå dit?
Hur länge brukar ni vistas på platserna? Sommar/vinter.
Vad är det som är bra med de områden ni besöker?
Skulle platserna kunna förbättras på något sätt?
Vad är viktigt att bevara i områdena/ i Katthammarsvik?
Har de några brister eller är det något ni saknar?
Känner ni er trygga där? På dagen/kvällen.
Hur långt har ni till de områden ni brukar besöka oftast?
Hur tar ni er vanligtvis till de platserna?
Hur är tillgängligheten till platserna?
Hur viktiga är de här platserna för er?
Finns det några platser som ni undviker?
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Vilka promenadstråk/motionsrundor brukar ni använda?
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Brukar ni använda utpekade vandringsstigar så som Amiralens väg? (Fler?)
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Vad skulle man kunna utveckla i Katthammarsvik så att det blev mer attraktivt att bo och/eller
besöka orten?
(Vilka grönområden brukar era barn använda?)
Specifika aktiviteter? Ex var brukar ni bada/motionera osv om detta inte nämns självmant.
Brukar ni vara något i området på udden söder om rökeriet? Skogen bakom nya äldreboendet?
(andra specifika platser?) (om dessa platser inte nämns av de intervjuade)
Till förening:
Använder ni några grönområden i föreningen?
Hur tar ni er till dem vanligtvis?
Vilka samlingslokaler har ni i föreningen?
Hur brukar ni ta er till dessa?
Vilka är fördelarna/nackdelarna med dessa platser ur föreningsperspektiv?

35

Bilaga 3 Sociotopvärden
Sociotopvärde

Beskrivning

Bad
Vattenaktiviteter
Mötesplats
Sällskapslek
Motion

Bad
Båtliv, kajak,
Evenemang, mötesplats
Lek, Bollspel, pärk
Löpning, Motion, Promenad, stavgång

Kulturupplevelse
Naturupplevelse

Kulturmiljö, kulturupplevelse
Naturupplevelse, fågelskådning, jakt

Picknick
Cykling
Ridning
Skytte
Utsikt
Vila

Picknick
Cykling
Ridning
Skytte
Utsikt, landform
Vila, lugn och ro

Vinteraktivitet

Skidor ,pulka

36

Bilaga 4

Sociotopkarta Katthammarsvik
Teckenförklaring
Sociotopvärden
! Vattenaktiviteter
! Motion
! Sällskapslek
! Mötesplats
! Naturupplevelse
! Kulturupplevelse
! Utsikt
! Vila
! Picknick
! Vinteraktivitet
! Ridning
! Skytte
Stråk
Motion och promenad
Cykla
Skidor
Sociotopyta
Sociotopyta
Fastighetskarta
Byggnader
Åker
Skog
Vatten
Öppen mark
Vägar

!

Lek
Utsikt!
Bad
!
!
!
! Kulturmiljö
Lugn och ro

Promenad

!

Skidor

Kajak

! !Fågelskådning
Fågelskådning

Båtliv

!

!

Bad
FågelskådningPicknick

Bad

!

!
!

!

Promenad

Cykling
Promenad
! ! !
Promenad

!

!

MötesplatsEvenemang

Promenad

!
!

!

!

Promenad

Promenad

Promenad

!
Motion

!

!

!

Löpning

!

!

Skytte

Promenad

Mötesplats

PromenadCykling
! ! Motion
! Stavgång

! Evenemang
! !Mötesplats

Pulka
! Evenemang
Mötesplats
Picknick

!!

Utsikt
!
!
! Ridning
!
Promenad
!
!
Löpning
Skidor
!
!
!Landform

Fågelskådning

!

Cykling

!

Bollspel

! Pärk
!

Skola

±

0

312,5

625

© Region Gotland & Lantmäteriet 2016

1 250 Meter

!

Promenad

Bilaga 2

Dnr 102006

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
för Östergarnslandet och Katthammarsvik
2025

Inledning ....................................................................................................................................... 3
Övergripande synpunkter .............................................................................................................. 4
Allmänna synpunkter .................................................................................................................. 32
Bebyggelseriktlinjer .................................................................................................................... 48
Områdesindelade synpunkter ...................................................................................................... 54
Område 1................................................................................................................................. 54
Område 2................................................................................................................................. 54
Område 3................................................................................................................................. 55
Område 4................................................................................................................................. 56
Område 5................................................................................................................................. 58
Område 6................................................................................................................................. 59
Område 7................................................................................................................................. 60
Område 8................................................................................................................................. 61
Område 9................................................................................................................................. 66
Område 10............................................................................................................................... 67
Område 11............................................................................................................................... 68
Område 12............................................................................................................................... 69
Område 13............................................................................................................................... 96
Kompletteringsområden .............................................................................................................. 97
Kärnområde för upplevelse bevarande och skydd av pågående markanvändning ...................... 97
Vatten och avlopp ....................................................................................................................... 99
FÖP Katthammarsvik ................................................................................................................ 108
Förslag till nya bebyggelseområden .......................................................................................... 146
Bilaga 1 Samrådsmöten............................................................................................................. 171
Bilaga 2 Resvaneundersökningen ............................................................................................. 179

2

Inledning
Hur samrådet bedrivits
Regionstyrelsen beslutade 2015-05-28 RS § 162 att ledningskontoret i samverkan med
samhällsbyggnadsförvaltningen ska samråda med ett förslag till fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet
och Katthammarsvik. Planförslaget har under tiden 15 juli 2015 – 30 september 2015 varit ute på samråd
enligt 4:e kapitlet, 3-4 §§, plan- och bygglagen (PBL 1987:10)1 . Inkomna yttranden (#1-#98) finns på
samhällsbyggnadsförvaltningen. Under samrådstiden begärde flera om förlängd svarstid vilket innebar att
samrådstiden förlängdes till 2015-10-30.
Samrådshandlingar har skickats ut till berörda myndigheter, föreningar, organisationer och nämnder.
Handlingarna har funnits utställda i Ljusgården på Visborg, på Skolhuset Östergarn, Östergarns bibliotek
samt i bygdegården Katthammarsvik. Den kompletta samrådshandlingen fanns även tillgänglig på Region
www.gotland.se/fopostergarnslandet.
Till
samrådshandlingen
hörde
en
Gotlands
hemsida
resvaneundersökning (Bilaga 2). Resultatet av undersökningen redovisas i bilaga 1 till samrådsredogörelsen.
Inför samrådet genomfördes en sociotopkartering i Katthammarsvik för att fördjupa kunskapen om
vardagslivet och grönstrukturen i Katthammarsvik. Sociotopkarteringen var en del av samrådet som Bilaga 2
och utgör ett planeringsunderlag till den fördjupade översiktsplanen. Under 2014 genomfördes även ett tidigt
samråd rörande landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Resultatet av LIS-workshopen fanns tillgänglig
under samrådstiden på regionens hemsida www.gotland.se/fopostergarnslandet.
Samrådsmöten
Den 7 september 2015 hölls ett välbesökt samrådsmöte i Kräklingbo bygdegård, totalt deltog 47 män och 25
kvinnor. Samrådsmötets upplägg var ca en timmes genomgång av planförslaget, i pausen bjöds det på fika
och deltagarna kunde besöka olika stationer där tjänstemän och politiker svarade på frågor. Detta var en
uppskattad modell som samtidigt främjar att fler, både män och kvinnor, kan komma till tals och få ställa sina
frågor eller lämna synpunkter. Under eftermiddagen hölls även öppet hus. Även här fanns tjänstemän på plats
för att kunna svara på frågor angående planförslaget eller ta emot synpunkter.
Under samrådstiden har tjänstemän deltagit på informationsmöte om samrådsförslaget anordnad av Ardre
Sockenförening och LRF lokalförening (15 män och 2 kvinnor) . Mötet varvades med information och
diskussion utifrån frågor som deltagarna hade. Mötet mynnade ut i yttrande om förslag till
bebyggelseområden i Ardre. Tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen
genomförde även en workshop med elever från Kräklingbo skola (20 pojkar & 25 flickor). Vi utgick från
frågeställningen om vad vi kan göra för att öka elevantalet i Kräklingbo skola. Resultatet från mötet med
eleverna redovisas i Bilaga 3 till samrådsredogörelsen.
Samrådsredogörelsens upplägg
Bemötanden har gjorts i anslutning till varje inkommet yttrande och beskriver vilka ändringar synpunkten har
bidragit till i utställningsförslaget. I de fall då yttranden behandlar samma eller liknande fråga eller område
besvaras de gemensamt.
Med anledning av inkomna synpunkter har planförslaget reviderats i vissa avseenden. Nedanstående
ändringar och bemötanden ligger till grund för utställningsförslaget. Utöver synpunkter från möten och
skriftliga yttranden har redaktionella ändringar utförts.

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för alla värdefulla synpunkter och kommentarer
som har bidragit till att förbättra utställningsförslaget.
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Då beslut om framtagande av fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik togs (KF § 79/2010) i samband med antagandet

av ÖP Bygg Gotland 2010-2025, följer samrådsförfarandet PBL 1987:10 i enlighet med övergångsbestämmelser i PBL 2010:900.
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Under samrådet har tre politiska partier, nio föreningar, nio myndigheter och fyra företag
lämnat synpunkter. Av det totala antalet personer som lämnat enskilda yttranden är 60 procent
från män och 40 procent från kvinnor.
Alla bilder och kartor som skickats med i yttrandena redovisas inte i denna samrådsredogörelse.
De finns på samhällsbyggnadsförvaltningen i ärendepärmen.
De skriftliga yttranden som inkommit under samrådet har delats upp för att
bemötas ämnes- och/eller områdesvis.

Övergripande synpunkter
Instans/
Synpunkter/Åtgärder
Inkommande datum

Statliga och kommunala nämnder och styrelser
#23 Länsstyrelsen
Gotlands län
2015-09-28

Länsstyrelsens roll och ärendets handläggning
Länsstyrelsen ska vid samråd om översiktsplan, enligt 3 kap. 10 § plan- och
bygglagen, PBL, (2010:900) ta tillvara och samordna statens intressen,
tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om
allmänna intressen enligt 2 kap., verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken (MB) tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs
och att redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen (LIS) är förenlig med bestämmelserna i miljöbalken. Länsstyrelsen ska
även verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med
hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion. Att verka för att mellankommunala frågor
samordnas är inte aktuellt i Gotlands län.
Ärendet har handlagts tvärsektoriellt internt med representanter från alla
enheter. Länsstyrelsen har haft ett uppstartsmöte och en fältdag på
Östergarnlandet. Inför samrådet deltog representanter från länsstyrelsens alla
enheter även i en gemensam fältdag med Region Gotland. Länsstyrelsen
anser att samrådförslaget är ett väl genomarbetat och att förslaget kan bidra
till att utveckla och bevara Östergarnslandet höga värden.
Planförslaget har sänts till berörda statliga myndigheter. Inkomna synpunkter
har inkommit från Sveriges geologiska undersökningar (SGU), Statens
Geotekniska institut (SGI), Sjöfartverket, Post- och telestyrelsen (PST)
Svenska kraftnät och Skogsstyrelsen. Försvarsmakten och lantmäteriet har
lämnat ärendet utan erinran och Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har
avstått från att yttra sig. Trafikverket yttrande inkom för sent och skickades
då separat direkt till Region Gotland. Inkomna synpunkter har sammanvägts
i länsstyrelsens yttrande. Kopior av myndigheternas yttranden bifogas i sin
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helhet.

Länsstyrelsens prövningsgrunder
Riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken
Länsstyrelsen anser att den fördjupade översiktsplanen presenterar strategier
som tillgodoser de riksintressen som berörs. De områden för exploatering
som föreslås har anpassats för att inte hamna i konflikt med riksintressena.
Det finns dock några områden som bör undantas från bebyggelse för att
undvika påtaglig skada på riksintressen, länsstyrelsen lyfter fram detta under
rubriken för respektive bebyggelseområde. Riksintressena beskrivs korrekt,
men länsstyrelsen önskar att vissa beskrivningar utvecklas. Nedan följer en
redogörelse av planeringsunderlag och råd för hur hänsynen till
riksintressena kan förbättras.
Riksintresse för yrkesfisket
Havsområdena öster om Gotland samt Herrviks hamn utgör riksintresse för
yrkesfisket. Riksintresset för yrkesfisket ska skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt försvåra näringens bedrivande. Riksintresset avser fiskeresursen,
yrkesfisket och anläggningar för yrkesfiskets bedrivande. Ytterligare
synpunkter om planförslagets påverkan på riksintresset Herrviks hamn
presenteras under rubriken ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LISområden)”.
Gotland är omgivet av hav med fisk som utgör en stor resurs.
Havsområdena öster om Gotland är de mest attraktiva områdena ur
fiskesynpunkt, vilket kan förklaras med att havsområdena där är grundare
och därmed har mer produktiva vatten än havsområden väster om Gotland.
Nyttjandet av resursen måste ske långsiktigt hållbart. Såväl den EUgemensamma fiskeripolitiken (GFP), den nationella fiskeripolitiken och
miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård pekar ut det småskaliga
kustnära fisket som betydelsefullt för att nå ett långsiktigt hållbart
resursutnyttjande. Östergarnslandet är centrum för det småskaliga fisket på
Gotland.
Indikatorer för miljömålet utgörs bl.a. av antalet fartyg och antalet fiskare,
som bör öka. Det är viktigt att anlägga ett långsiktigt perspektiv och
konstatera att fiskbestånd alltid har fluktuerat och kommer att göra så även i
framtiden. Fluktuationerna orsakas bland annat av naturliga faktorer som
varierande saltvatteninflöden till den bräckta Östersjön vilket är av betydelse
för möjligheten för marina fiskar (som torsk) eller sötvattensfiskar (som
gädda) att föröka sig. Temperaturvariationer mellan år påverkar också
reproduktionsframgången med starka eller svaga årsklasser. Orsakerna är
också antropogena (orsakade av människan). Övergödningen innebär mer
föda och ökad produktion av vissa arter, men försämrar betingelserna för
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reproduktion i grunda vikar för andra. Förbättrad effektivitet i fisket kan leda
till överfiske av en art.
Fiskerinäringen har minskat när det gäller antalet utövare och antalet fartyg.
Fiskfångsterna hämtas istället genom ett alltmer storskaligt fiske, tvärtemot
de politiska målen och allt mer avlägset från miljömålet. Det småskaliga och
traditionella nätfisket sker i stor och ökande konkurrens med det storskaliga
”bulkfisket” med trål. För att målen ska nås och näringen kunna utvecklas
hållbart krävs ökad medvetenhet och hänsynstagande till det småskaliga
fiskets villkor. Det småskaliga nätfisket sker med korta fiskeresor från
hemmahamnen och med små fartyg (5-15 m). Det är därför grundläggande
och nödvändigt med fungerande hamnar runt hela Gotland som bas för
fiskets infrastruktur.
Riksintresset för yrkesfisket får inte förbises i en framtida utveckling. Om
fiskresursen och yrkesfisket ska tillvaratas som utvecklingsfaktor måste det
genomsyra utvecklingen i planområdet och även av andra hamnar på
Gotland. En fortsatt utförsäljning och fritidshusexploatering av hamnar
minskar möjligheterna för fisket att vara en utvecklingsfaktor och bidrar till
ytterligare utveckling mot ett storskaligt fiske, där allt mindre kommer
enskilda hamnar och Gotland till del. Hur planförslagen förhåller sig till
riksintresset för yrkesfiske bör framgå tydligare.
Riksintresse för totalförsvaret
På sid. 78 anges angående försvarets intressen (Totalförsvarets riksintresse)
att delar av området pekas ut som influensområde för luftrum och där
Försvarsmakten avser yttra sig över flyghinder som är högre än 20 meter. I
Försvarsmaktens beslut den 4 oktober 2010 lämnas anvisningar om krav på
samråd/remisser till Försvarsmakten inte enbart inom utpekade områden,
utan att hela Sveriges yta utgör samrådsområde avseende höga objekt.
Försvarsmakten måste således få in alla ärenden som rör objekt högre än 20
m utanför och högre än 45 m inom sammanhållen bebyggelse2.
Riksintresse för friluftsliv
Planförslaget omfattar två områden av riksintresse för friluftsliv –
Östergarnslandet och Gotlandskusten. Det bör tydligare framgå att båda dessa
riksintressen berörs, inte bara Östergarnslandet. Länsstyrelsen delar
uppfattningen att planförslaget bidrar till att värdena som riksintresset bygger
på bevaras. Dock bör de åtgärder som kan påtagligt skada riksintresset
beskrivas. Området påverkas negativt av nya vägar, luftledningar, ytterligare
täktverksamhet, okänsliga skogsavverkningar, utdikning, olämpligt
lokaliserad bebyggelse och ovarsam körning. I den översynen som
länsstyrelsen redovisat till Naturvårdsverket lades dessa aspekter till: Minskad
2

http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/samhallsplanering/vindkraft/
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eller upphörd jordbruks-/betesdrift, skogsplantering på jordbruksmark,
energiskogsodling, spridning av gifter eller gödselmedel och nydikningar.
Riksintresse för kulturmiljö
Inom planförslaget finns det sex stycken riksintressen för kulturmiljö.
Riksintressena har framför allt sina värden i kulturlandskapet som helhet,
d.v.s. spår av det äldre jordbruks- och odlingslandskapet med
fornlämningsmiljöer
som
speglar
bosättningsmönster
och
brukningstraditioner från ett par tusen år tillbaka. Karaktären för detta
kulturlandskap beskrivs väl på flera ställen i planförslaget, inte minst som
planeringsunderlag.
Länsstyrelsen anser det dock viktigt att se och bedöma kulturlandskapet som
en helhet där brukande och användande av landskapet, såväl historiskt som
samtida, och resultatet av detta användande ges lika stor betydelse som
visuella intryck och bebyggelsemönster. Det är viktigt att tydliggöra att med
kulturvärden menas såväl materiella som immateriella värden, och att det
materiella kulturarvet är uttryck för det immateriella. Det
gröna/biologiska/odlade kulturarvet ska ges särskild uppmärksamhet som en
del av hela kulturmiljön eftersom det tidigare sällan har tagits upp (se
Landskapskonventionen). Exempel på detta är gröna miljöer intill
bebyggelse, äldre odlingsstrukturer, alléer etc. Råd om hur det immateriella
och gröna kulturarvet kan belysas i planen finns i Bilaga 1.
En viktig del av kulturlandskapet utgörs av fornlämningarna, vilka omfattas
av 2 kap kulturmiljölagen. För fornlämningar gäller generellt att arkeologiska
utredningar genomförs för nya bebyggelseområden, vilket innebär
kartstudier samt i vissa fall även mindre schaktningsinsatser för att se om
fornlämningar finns. Observera att det till varje fornlämning hör ett
fornlämningsområde och att detta skyddsområde kan vara olika stort
beroende på vilken fornlämning det är. Länsstyrelsen vill påpeka att
arkeologiska utredningar kan komma att behövas för samtliga områden som
pekats ut för bebyggelse.
Riksintresse för naturmiljö
Stor hänsyn har tagits till riksintresse naturmiljö i planförslaget. De
bebyggelseområden som ligger inom riksintresset kommenteras under
respektive bebyggelseområde.
I redovisningen över hur planförslaget tillgodoser riksintresset för naturvård
beskrivs inte de bebyggelseområden inom riksintressen som pekats ut i de
befintliga planprogrammen över Herrvik och Gammelgarn Gartarve 4:1 m.fl.
I stycke ”5. Östergarnsberget-Grogarnsberget och Klinteklinten”, nämns inte
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alla faktorer som kan innebära en skada på riksintressets värden. Det enda
som nämns är att ytterligare täktverksamhet och ovarsam körning påverkar
området negativt. Denna skrivelse bör även ta upp resterande åtgärder som
kan skada riksintresset: minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift,
skogsplantering på jordbruksmark, energiskogsodling, spridning av gifter
eller gödselmedel, bebyggelse, nydikningar, luftledningar och vägdragningar.
Länsstyrelsen vill även framhålla att dessa riksintressen, förutom att hysa
sällsynta djur och växter, också har ett stort värde i att de inte hackas sönder
än mer av ny bebyggelse, Just detta att de utgör större sammanhängande
”orörd” natur bidrar till områdenas kvaliteter.
Riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken
Länsstyrelsen instämmer med Region Gotland att förutsättningarna för att
inte påtagligt skada riksintresset Östergarnslandet enligt 4 kap. 4 § MB är att
skydda de värdefulla natur- och kulturlandskapet samt att tillgodose
markbehovet för landsbygdsutveckling.
Det är positivt att problematiken med definitionen ”fritidshus” och
”permanentboende” enligt lagens mening tas upp i förhållande till
riksintresset Östergarnslandet (sid. 16) och att det konstateras att det är
platsens lämplighet för bebyggelse som ska vara den avgörande faktorn vid
prövning – inte typ av boende.
Genom de generella bebyggelseriktlinjerna för Östergarnslandet och
utpekandet av kärnområden för upplevelse och skydd av pågående
markanvändning anser länsstyrelsen att Region Gotland tillgodoser
riksintresset Östergarnlandet enligt 4 kap. 4 § MB.
Miljökvalitetsnormer (MKN)
Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB för vatten ska beaktas i planarbetet,
vilket innebär att det ska framgå om planförslaget med den bebyggelse och
verksamhet m.m. som möjliggörs av planen kan leda till att
miljökvalitetsnormer överskrids respektive inte kan nås. Länsstyrelsen saknar
ett tydligt avsnitt om detta. Bedömning av planförslaget utifrån gällande
miljökvalitetsnormer bör göras i miljökonsekvensbeskrivningen. I planens
tredje kapitel finns några av de gällande relevanta miljökvalitetsnormerna
kortfattat
beskrivna
under
rubriken
”Hälsa
och
säkerhet”.
Miljökvalitetsnormerna är dock inte primärt begränsade till hälso- och
säkerhetsaspekter utan avser istället de miljötillstånd i grundvattnet,
sötvattnet (vattendrag) och i havet, som inte får försämras. Eftersom de är
gällande enligt lag ska de lyftas fram och de bedömningar som gjorts måste
framgå tydligare.
När det gäller miljökvalitetsnormer för kustvatten ska det framgå på vilket
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sätt kustvattenförekomsterna Östra Gotlands mellersta kustvatten samt Östra
Gotlands södra kustvatten påverkas av planförslaget. Det bör även finnas förslag
på hur potentiellt förorenade sediment i hamnområden hanteras vid framtida
underhållsmuddringar.
Miljökvalitetsnormer för ytvatten (vattendrag) diskuteras inte alls i planen.
Inom området för den fördjupade översiktsplanen finns två vattendrag som
omfattas av miljökvalitetsnormer, dels Djupå (SE637877-167080) i Anga
socken och dels Skarnviksån/Lösån (SE637112-166926) i Kräklingbo
socken. Dessa vatten uppnår idag inte god ekologisk status men omfattas av
miljökvalitetsnormen God status 2015.
När det gäller miljökvalitetsnormer för vatten är det viktigt att ickeförsämringskravet beaktas. Enligt en EU-dom (EU-domstolens mål
C-461/13) nyligen är det klarlagt att detta krav ska tillämpas på
kvalitetsfaktornivå. Exempelvis får ingen av de biologiska kvalitetsfaktorerna
fisk, bottenfauna eller kiselalger försämras till följd av en verksamhet. Detta
ställer högre krav på att en plan eller en planerad verksamhet noggrant
redovisar sin påverkan och vilka konsekvenser det får på enskilda
kvalitetsfaktorer.
Information
om
miljötillstånd
och
miljökvalitetsnormer
vattenförekomster finns i informationssystemet VISS3.

för

Hälsa och säkerhet
Ras, skred och erosion
Planförslaget saknar redovisning av de geotekniska förhållandena och
riktlinjer för att hantera risker med ras, skred och erosion. Dessa faktorer kan
vara avgörande för lämpligheten utifrån ett geotekniskt perspektiv och bör
därför redovisas tidigt i processen. SGI förordar att en strategi upprättas som
beskriver hur de geotekniska säkerhetsfrågorna ska klarläggas i senare
skeden. Länsstyrelsen instämmer i SGIs bedömning och förordar att en
sådan strategi genomförs i enlighet med SIG:s rekommendationer.
Förorenad mark och sediment
I samrådsförslagets kapitel om riksintressen samt hälsa och säkerhet
redogörs kortfattat för bakgrunden till att markområden potentiellt kan vara
förorenade. Här redovisas även de förorenade platser som är kända inom
planområdet. Det påtalas också att markföroreningar kan förekomma på
andra platser än de som redovisas och att utredningar av detta och eventuell
sanering därför kan behöva göras inför exploateringar. I
miljökonsekvensbeskrivningen tillförs att förorenade och potentiellt
förorenade områden finns registrerade i den s.k. MIFO-databasen samt att
3

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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inga kända markföroreningar finns vid planförslagets bebyggelseområden
eller kompletteringsområden. Länsstyrelsen anser att det är tillräckligt att i en
översiktsplan/fördjupad översiktsplan lämna översiktlig information som
fungerar som vägledning i det fortsatta arbetet med detaljplaneläggning eller
annan exploatering. Någon mer detaljerad redovisning av vilka potentiellt
förorenade områden som kan förekomma är generellt inte motiverad.
Länsstyrelsen ser det däremot som önskvärt med en mer utvecklad
redovisning av (eller hänvisning till) en strategi med riktlinjer för hur frågan
om potentiella markföroreningar ska hanteras i en exploateringsprocess eller
vid ändrad markanvändning. Inför detaljplaneläggning eller annan
exploatering bör varje områdes historik beaktas och vid behov utredas
närmare i ett tidigt skede. Sådana riktlinjer bör inkludera såväl vilka
övergripande överväganden som alltid behöver göras som mer detaljerade
sådana för de fall en markförorening misstänks eller har konstaterats.
Länsstyrelsen vill understryka att den befintliga databasen över potentiellt
förorenade områden (EBH-stödet) inte kan förutsättas vara heltäckande och
inte heller att all information är fullständigt kvalitetssäkrad och uppdaterad.
Exempelvis kan den exakta lokaliseringen vara osäker, nya platser kan
tillkomma eller kända platser kan vara under utredning. Aktuell information
bör alltid tas fram från EBH-stödet och från berörd tillsynsmyndighet vid
varje enskild exploatering.
Föreslagna LIS-områden i Herrvik och Katthammarsvik förefaller
sammanfalla med identifierade, potentiellt förorenade områden.
Sammantaget kan det utifrån redovisningen i planen inte uteslutas att vissa
utpekade exploateringsområden berörs av föroreningar i mark och/eller
sediment.
Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen (LIS-områden)
Grunden för utpekande av LIS-områden är att en bebyggelse i dessa
områden ska bidra till utveckling av landsbygden. Enligt proposition
2008/09:119 (Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden) avses med
åtgärder som främjar landsbygdsutvecklingen sådana åtgärder som långsiktigt
kan ge positiva sysselsättningseffekter och som kan bidra till att upprätthålla
serviceunderlaget i landsbygden.
Enligt 7 kap 18 e § MB avses med område för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen vid tillämpningen av 18d§ ett område som:
1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets
syften fortfarande tillgodoses långsiktigt,
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften

10

Tidigare ställningstagande som Region Gotland gjort och som länsstyrelsen
ställt sig bakom är att LIS-områden inte bör lokaliseras till helt orörda
strandområden utan bör begränsas till mindre områden med redan
existerande bebyggelse. För Östergarnslandet pekas två LIS-områden ut:
Herrviks hamn och Katthammarsviks hamn och badstrand. Valet redovisas i
ett gediget metodavsnitt i samrådsförslaget (sid. 92-99). Valet har även
föregåtts av en workshop med boende och näringsidkare på Österganslandet
(samrådsförslagets bilaga 4). Länsstyrelsen anser att de platser som pekats ut
som LIS-områden är i enlighet med 7 kap 18 e §. Det är positivt att
utvecklingen i Herrvik innefattar en utveckling av fiskeverksamheten, vilket
under rätt omständigheter kan stärka det småskaliga fisket. Ytterligare
synpunkter för utvecklingen av dessa områden presenteras under avsnitten
”Herrvik” och ”FÖP Katthammarsvik”.
Länsstyrelsen vill påpekat att det vid detaljplaneläggning kvarstår att visa att
verksamheterna inom LIS-områdena långsiktigt bidrar till positiva
sysselsättningseffekter eller utökat underlag för befintlig service på
landsbygden. Här bör påverkan på arbetstillfällen, turistnäring, underlag för
lokal service, konkurrens eller samverkan med närliggande
bebyggelsestrukturer eller näringsverksamheter, bostadsbehov eller liknande
som kan vara aktuellt för landsbygdsutveckling beskrivas. Här kan med
fördel även lyftas hur fisket främjas och tas tillvara genom en utveckling av
Herrviks hamn.
Risk och sårbarhet
Planens syfte är att bidra till en utveckling av områdets attraktivitet och
utveckling och därigenom ett ökat besökstryck och fler permanent- och
fritidsboenden. Vad detta innebär ur ett risk- och sårbarhetsperspektiv
framgår inte. Riskanalysen i planen bedöms kunna utvecklas då den endast
översiktligt beskriver en ökad olycksrisk med anledning av guidade bussturer.
Det bör framgå vilka åtgärder ur trafiksynpunkt, kopplat till koncentration av
trafik, kollektivtrafik m.m. som bör övervägas i den fortsatta planeringen,
t.ex. cykel/promenadstråk, begränsningar i hastighet, breddning av vägar,
avkörningsytor m.m. Ytterligare exempel på hur analysen kan utvecklas är en
kartläggning av samhällsviktiga verksamheter, t.ex. reningsverk och
avsaltningsanläggningar, och vad ett eventuellt bortfall skulle kunna innebära.
Klimat- och energi effektiv planering
För att internationella, nationella, regionala och lokala klimatmål ska nås, och
klimatpåverkan minska krävs kraftiga åtgärder i samhället, särskilt när det
gäller uppvärmning och energianvändning i byggnader och när det gäller
transporter. I planarbetet bör frågor om effektiv energianvändning och
användning av förnybar energi för uppvärmning och transporter utvecklas. I
Energi 2020 - Energiplan för Region Gotland står det att Region Gotland
ska ”Uppmuntra och stödja initiativ för utveckling av eldrivna fordon och
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laddningsinfrastruktur för dessa” (Energiplan, sid. 12). I energiplanen finns
även ett klimatmål där förhoppningarna är att en omställning från fossila
bränslen till förnybar energi ska minska klimatpåverkan från
energianvändningen på Gotland med 45 procent från år 1990 till år 2020
(Energiplan, sid. 8)4.
När det gäller riktlinjer för bebyggelsens utformning (sid. 20) bör de om
möjligt innefatta klimat- och energistrategiska överväganden, som t.ex.
möjliggör solenergiförsörjning. Planen bör också konkretisera hur
kollektivtrafik och alternativ drivmedelsanvändning kan främjas genom
planering för tankställen för biogas och laddningsinfrastuktur för elbilar på
flera platser. Planens ”Riktlinjer för parkering” är bra, men kan utvecklas
med avseende på laddningsinfrastruktur för elbilar. När det gäller den
förväntade omfattande utbyggnaden av VA bör särskilt anges att
energieffektiva systemlösningar och maskiner som pumpar m.m. ska
användas.
Klimatanpassning
I översiktsplanen för Gotlands kommun 2010-2025 lyfts de problem som
kan uppstå i samband med ett framtida förändrat klimat (stigande
havsnivåer, ökad nederbörd, torka och värmeböljor osv.). I det aktuella
planförslaget presenteras flera riktlinjer kopplade till klimatanpassning (sid.
67). Länsstyrelsen anser att riktlinjer för klimatanpassning bör inkluderas i de
generella bygglovriktlinjerna och att det finns behov av kompletteringar (sid.
15, 20-21). Nödvändiga klimatanpassningsåtgärder ska vidtas för att
minimera skador på natur- och kulturmiljön, människors hälsa och egendom.
Detta ska i så stor mån som möjligt ske utan negativ påverkan på natur- och
kulturvärden.
Överlag bör ett större fokus ligga på mångfunktionella åtgärdsförslag, där en
koppling mellan klimatanpassning och ekosystemtjänster lyfts fram både
inom tätbebyggelse och ute i landskapet. Länsstyrelsen rekommenderar även
att
en
klimatanpassningsplan
tas
fram
för
Gotland
(se
Klimatanpassningsplan Växjö kommun 2013). Klimatanpassningsplanen bör
innehålla:





Klimatunderlag
Klimatförändringar på Gotland
Konsekvenser av ett förändrat klimat (– hot och möjligheter)
Behov av åtgärder, ansvarsförhållanden och prioritering av åtgärder

Högre temperaturer
Enligt riktlinjerna för att motverka de negativa effekterna av högre
4

http://www.gotland.se/37457
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temperaturer så ska den planerade bebyggelsen bevara sin skogliga karaktär –
vilket är bra då träd erbjuder svalka genom transpiration och skugga.
En relativt stor andel av Östergarnslandets befolkning är äldre än sextio år
och är därmed extra känslig för värmeböljor. Befintlig bebyggelse behöver
därför anpassas, speciellt i områden som erbjuder sjukvård och äldreomsorg
t.ex. äldreboendet Kosmo i Katthammarsvik.
Ett varmare och torrare klimat under sommarmånaderna kommer sannolikt
öka riskerna för gräs- och skogsbränder. I de nya bebyggelseområdena med
skoglig karaktär kan detta innebära en ökad risk för skada på människors
hälsa och egendom. Det kan i sin tur öka arbetsbelastningen för den lokala
räddningstjänsten.
Ökad nederbörd och översvämningar
Ett varmare klimat kommer med stor sannolikhet också leda till ökad
nederbörd, samt fler och intensivare skyfall. Detta kan resultera i fler
översvämningar och åstadkomma skada på fastigheter och egendom.
Länsstyrelsen har av SMHI nyligen beställt en lågpunktskartering (lokala
ytavrinningsförhållanden) av hela Gotland som bör användas i det framtida
arbetet med FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik, samt i arbetet med
den dagvattenstrategi som ska tas fram för hela Gotland 2015.
Länsstyrelsen vill lämna följande förslag till riktlinjer för dagvattenstrategin:





Vid nyexploatering ska avrinningen från området inte öka och
dagvatten ska fördröjas inom det nya exploateringsområdet (LOD5).
För att minska belastningen från befintliga exploaterade ytor bör
även möjligheter till fördröjande åtgärder inom befintligt
dagvattensystem identifieras och åtgärdas.
Inom redan exploaterade områden ska andelen hårda ytor minska.

Stigande havsnivåer
I översiktsplanen och i det aktuella planförslaget anges riktlinjer för lägsta
plushöjd vid lokalisering av ny bostadsbebyggelse i kustzon på Gotland till
två meter över havet. Länsstyrelsen vill uppmärksamma att det i jämförelse
med andra kommuner (Kalmar kommun +2,65 m.ö.h. och Lomma kommun
+3,0 m.ö.h.) är lågt satt (se även SGIs yttrande). Nya forskningsrön indikerar
dessutom att havsnivåerna kan höjas mer än vad som tidigare förutsetts (se
NASA6).
I övrigt föreslår länsstyrelsen att det tas fram nödvändiga reträttvägar för
5
6

LOD – Lokalt omhändertagande av dagvatten.
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-science-zeros-in-on-ocean-rise-how-much-how-soon
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naturtyper som riskerar att annars försvinna på grund av havsnivåhöjningar
(t.ex. strandängar), och att det beaktas i den framtida planeringen.
Karta med klimatanpassningsåtgärder
En karta som markerar åtgärder för klimatanpassning och inkluderar till
exempel reträttvägar (strandängar), skyddsområden (avloppsreningsverk),
ekologiska korridorer (befintliga, tillkommande, ny eller utvecklad korridor
med kulturlandskapsfokus, ny eller utvecklad bred korridor), visar områden
belägna under +2 m.ö.h. och erosionsskydd (befintligt skydd, inga planerade
skydd, erosionsskydd) hade varit önskvärd.
Ekosystemtjänster, mångfunktionella ytor och ekologisk kompensation
I den statliga utredningen Strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster lyfts
vikten av att synliggöra värdet av ekosystemtjänster fram, med målet att
ekosystemtjänster ska bli en naturlig del av samhällsplanering och
näringsutveckling7. Senare har även ett regeringsbeslut (M2014/593/Nm)
fattats i och med de nya etappmålen för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster8.
I planförslaget beskrivs konceptet ekosystemtjänster men inga kvantitativa
värderingar av planområdets natur- och kulturvärden har genomförts. Värdet
av ekosystemtjänster kan till exempel lyftas fram i sociotopkarteringen och i
planeringsunderlaget (turismens utveckling, kulturvärden och naturvärden).
Det finns även ett samband mellan klimatanpassning, ekosystemtjänster,
mångfunktionella ytor och ekologisk kompensation9 (naturbalansering och
områden för kompensering) som borde tydliggöras i bland annat FÖP
Katthammarsvik och i delen ”Klimatanpassning”.
Regional tillväxt
Planförslagets planeringsunderlag ger en bra beskrivning av näringslivet på
Östergarnslandet. Informationen skulle kunna kompletteras med antal
gästbäddar samt gästnätter i gästhamnarna. Det är viktigt att se att det skapas
möjlighet för fler gästbäddar där brister har identifierats. Länsstyrelsen ser
gärna att ett resonemang om kulturmiljön som tillväxtfaktor förs i planen.
Vidare bör konsekvenserna av förslaget på den regionala tillväxten beskrivas.
Detta kan göras via en samlad beskrivning av vilka möjligheter som skapas
när det gäller antal bostäder, gästbäddar, sysselsatta m.m. Dessa
konsekvenser behöver stämma med Region Gotlands övergripande
intentioner för området, bl.a. ökad fast befolkning, levande landsbygd,
arbetstillfällen, attraktiva bostäder, ökat antal gästnätter.

7

http://www.regeringen.se/artiklar/2015/04/strategi-for-biologisk-mangfald-och-ekosystemtjanster/
http://www.regeringen.se/rapporter/2014/04/m2014.06/
9
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Ovriga-vagledningar/Ekologiskkompensation/
8
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Jämställdhet
Sociotopkarteringen lyfter fram aspekter som kan bidra till en ökad otrygghet
i Katthammarsvik. Som underlag nämns bristande belysning på Jacob Häggs
väg som en otrygghetsfaktor. Sociotopkarteringen lyfter också fram vikten av
att vägrenar och diken hålls fria från sly, detta som ett led i att öka känslan av
trygghet men också av trafiksäkerhetsskäl. Dessa aspekter bör lyftas fram i
infrastrukturplaneringen.
För att kunna bedöma om planen påverkar kvinnor och män lika bör
statistiken i planeringsunderlaget könsuppdelas så långt det går. Detta gäller
speciellt vilka som arbetspendlar och hur detta påverkar deras livssituation.
På sid. 90 synliggörs olika branscher där flest kvinnor respektive män
arbetar. Föranleder denna uppdelning olika behov som bör hanteras i
planförslaget? Detta borde kombineras men statistik och vilka som
arbetspendlar. Jobbar kvinnor i vård och omsorg på orten eller har de ett
större behov av goda kommunikationer och pendling än männen som
primärt arbetar med jord- och skogsbruk?
I konsekvensbeskrivningen konstateras att fler äldre bor kvar i glesbygd.
Generellt sett blir kvinnor äldre och oftare änkor. Andelen sammanboende
uppdelat på kön vore därför relevant statistik att ta fram för att kunna
planera för den äldre gruppens behov.
Vidare pekas fortsatt samråd, inflytande och delaktighet med medborgare i
planeringen ut. Länsstyrelsen ser gärna en skarpare skrivning om att denna
delaktighet ska ske ur ett jämställt perspektiv.
Tillgänglighet
Utifrån läsarens perspektiv av FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik
som gäller till år 2025 bör vissa ordval ändras så att texten inte uppfattas
negativt och att begreppen är adekvata och användbara under en längre
tidsperiod. Rekommendationer för hur texten bör revideras finns i bifogat
(Bilaga 2).
En övergripande tydlig strategi för tillgänglighet bidrar till att tillgänglighet
uppmärksammas i framtida detaljplaner. Det bör därför finnas en tydligare
skrivning om att det som byggs i form av offentliga byggnader, vägar, platser
eller anläggningar så långt som möjligt ska göras tillgängligt och användbart
för alla, inkluderat det som byggs för att nå stränder. Att avhjälpa hinder och
skapa en miljö som är mer tillgänglig och användbar för personer med
nedsatt funktionsförmåga är också mer tillåtande för barn, vilket kan belysas
ytterligare utöver texten på sid. 116.
Sociotopkartering och genomförda workshops saknar representation av
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personer som företräder perspektiv på tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning. Under samrådstid bör därför synpunkter från t.ex.
tillgänglighetsråd och handikapporganisationer uppmärksammas.
Barnperspektiv
Fördjupad översiktsplan bör tydligare beskriva en viljeinriktning med hög
grad av säkerhet, tillgänglighet och användbarhet, vilket medför en
förbättring för barn och deras möjlighet att vara aktiva i gemensamma
miljöer.
I sociotopkartering för Katthammarsvik har tre personer under 15 år
intervjuats. Barns rätt att göra sig hörda och få sina synpunkter beaktade har
därmed uppfyllts, vilket är bra. Vad gäller tidig dialog med workshop för
LIS-områden saknas det i samrådsförslaget och bilaga 4 uppgift om
deltagares ålder och om inbjudan till workshop även har riktat sig till barn.
Länsstyrelsen rekommenderar därför att barns möjlighet att under
samrådstid göra sig hörda och få sina synpunkter beaktade beskrivs.
Folkhälsa
Samrådsförslaget lyfter tydligt fram den sociala dimensionen. Underlaget är
väl genomarbetat utifrån ett folkhälsoperspektiv genom den
sociotopkartering som genomförts. Det är positivt att medborgarna som
berörs av förslaget har både innan och under samrådet möjlighet att delta
genom olika enkätundersökningar och workshops. Planförslagets
konsekvenser för folkhälsan skulle kunna beskrivas med kopplingar till det
rörliga frilufslivet och värdefulla kulturmiljöer.
Syftet med sociotopkartering är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv då den
beaktar användningen av grönområden och mötesplatser. Detta är viktigt för
såväl den fysiska som psykiska hälsan. Processen är även viktig ur ett
demokratiskt perspektiv eftersom den ger en möjlighet till och känsla av
delaktighet.
Planeringsunderlag
Planeringsunderlaget som presenteras i planen är gediget, inte minst utifrån
kultur och naturvärden. Länsstyrelsen önskar dock att vissa avsnitt utvecklas.
Areella näringarna
Beskrivningen bör bättre ta hänsyn till den så kallade ”mjölkkrisen” och den
stora osäkerhet som råder när det gäller företagens överlevnad. Dessa företag
har generellt en stor inverkan på miljömålet Ett rikt odlingslandskap med tanke
på att många av kalvarna och ungdjuren behövs för landskapsvård av
naturbetesmarker.
Det finns särskilt goda förutsättningar för en ökad lammproduktion på
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Östergarnslandet och detta bör tydligare uppmärksammas. Vid sidan av
potatis bör också morötter nämnas som framträdande rotfrukt. Under
rubriken ”Grannkonflikter” finns en skrivning om att ”…gränsen mellan
stad och land blir allt mer otydlig”. Länsstyrelsen undrar vad som menas med
denna skrivning.
Turismens utveckling
Husbilsturismen bli allt mer populär i Sverige. Gotland och Östergarnslandet
har stor potential att bli ett än mer populärart besöksmål. Länsstyrelsen anser
att denna utveckling måste ske hållbart genom att det planeras för lämpliga
platser för husbilsuppställning, platser som är attraktiva men som ändå inte
är störande. Detta lämnas i nuläget i stor utsträckning till privata aktörer.
Länsstyrelsen saknar ett avsnitt som pekar ut potentialen för natur- och
kulturturism. I avsnittet ”Hållbar turism” nämns vandringsleder och det
finns ett avsnitt om cykelturism. Här kan nya verksamheter, som t.ex.
naturguidning och även ridning (Hovleden), tydligare uppmärksammas.
Länsstyrelsen anser att avsnittet om fisketurism bör kompletteras. Avsnittet
tar upp insjöfiske och fiske i vattendrag som just på Gotland är mycket
begränsat. Den fisketurism som förekommer är nästan uteslutande baserad
på fiske från kusten efter havsöring. Detta fiske på Gotland är vida känt i
Norden och i Europa, och kan bli en viktig del av Gotlands turistnäring
under perioden oktober-maj, om det får utvecklas på rätt sätt. Just
Östergarnslandet har goda förutsättningar för fisketurism, då många fina
vattendrag som är viktiga för havsöringens fortlevnad finns här.
Övernattningsmöjligheter och infrastruktur för sportfiskare kan utvecklas
ytterligare. Dock kräver utvecklingen av ett långsiktigt och hållbart sportfiske
tydlig reglering av fångstuttag och ytterligare satsningar på fiskevård.
Infrastruktur
Avsnittet om bredbandsutvecklingen bör uppdateras med aktuella uppgifter.
Utbyggnaden på Östergarnslandet är nu klar. Det bör också förtydligas att
strategin handlar om att det ska vara möjligt för alla att ansluta sin fastighet,
såväl permanent som fritidsboende, till en rimlig kostnad. Länsstyrelsen
saknar också en mening om den Regionala Digitala Agendan och de
möjligheter som pekas ut här när det gäller social gemenskap. Under
rubriken ”Attraktiv livsmiljö” nämns digitaliseringens möjligheter för
näringslivet, och även där bör nämnas möjligheter till social gemenskap
genom ökad IT-användning.
Miljökonsekvensbeskrivning
Länsstyrelsen anser att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en
bedömning av planförslaget utifrån gällande miljökvalitetsnormer enligt 5
kap. miljöbalken, se under rubriken ”Miljökvalitetsnormer”.
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Länsstyrelsen finner miljökonsekvensbeskrivningen väl översiktlig. För en
miljöbedömning på översiktlig nivå är det särskilt viktigt att beskriva och
bedöma de storskaliga, kumulativa och indirekta effekter som planförslag
och alternativ kan ge upphov till. Länsstyrelsen saknar även en redogörelse
för effekterna av ett förändrat klimat i konsekvensbeskrivningsdelen. I
miljökonsekvensbeskrivningen görs en ansats att bedöma planens
miljöpåverkan utifrån miljömålen, vilket kommenteras under ”Förslagets
koppling till miljökvalitetsmål”.
I texten refereras det ett flertal tillfällen till att de utpekade
kompletteringsområdena ligger utanför Kärnområde för upplevelse,
bevarande och skydd av pågående markanvändning. Av vad som framgår av
plankartan är detta inte fallet utan tvärt om, kompletteringsområden är
utpekade även inom dessa områden.
I redovisningen av konsekvenserna för naturvärden står det att ” områden
som föreslås för bebyggelse i denna fördjupade översiktsplan är föreslagna
helt utanför riksintresseområden för naturvården”. Detta innebär att hänsyn
inte tagits till de bebyggelseområden i Herrvik och Gammelgarn Gartarve
vilket är en brist. Konsekvenserna på människors hälsa är också svagt
beskrivna. Bland annat saknas ett resonemang om vad en utveckling av fisket
i Herrvik kan ha för konsekvenser för boende (se avsnitt ”Herrvik och LISområdet).
Rådgivning om allmänna intressen enligt 2 kap PBL
Förslagets koppling till miljökvalitetsmål
I samrådsförslaget presenteras de nationella miljökvalitetsmålen och hur
planen förväntas påverka dessa. Länsstyrelsen önskar att miljömålssystemet
beskrivs på ett tydligare sett. Bifogat (bilaga 3) finns en enklare ordlista från
länsstyrelsens miljömålssamordnare. Länsstyrelsen vill även påpeka några
felaktigheter som bör rättas till.
På sid. 114 i den inledande texten under ”Miljökvalitetsmål” får läsaren
uppfattningen att tre mål bedöms nås på nationell nivå. Så är inte fallet utan
de tre nämnda målen, Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker
strålmiljö bedöms endast på nationell nivå, d.v.s. ingen regional uppföljning
sker. På nationell nivå bedöms Skyddande ozonskikt nås, Säker strålmiljö
bedöms vara nära medan Begränsad klimatpåverkan inte nås utan utvecklingen
går negativt.
På sid. 115 i första stycket beskrivs etappmål, där antalet hittills beslutade är
24. Förslag till skrivning: ”Regeringen har beslutat om 24 etappmål i
miljömålssystemet inom fem områden; Begränsad klimatpåverkan, Avfall,
Biologisk mångfald, Farliga ämnen, samt Luftföroreningar. Etappmålen
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identifierar en önskad samhällsomställning och är steg på vägen för att nå
generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål.”
I andra stycket beskrivs miljömålens preciseringar. Preciseringarna används
sedan flera år tillbaka, förslag på ändrad skrivning: ”Preciseringarna
förtydligar de 16 miljömålen och används i det löpande uppföljningsarbetet.”
Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt odlingslandskap omfattar även friluftsliv, vilket vore relevant att nämna
i detta sammanhang eftersom friluftslivet lyfts fram på så många ställen i
samrådsförslaget.
Begränsad klimatpåverkan
När det gäller miljömålet Begränsad klimatpåverkan, delar länsstyrelsen analysen
att alla utsläpp av koldioxid motverkar att målet nås, men vill påminna om
att för att lokala, regionala, nationella och internationella klimatmål ska
kunna nås och klimatpåverkan hejdas krävs att kraftiga åtgärder genomförs
inom alla områden, särskilt när det gäller transporter och energianvändning i
byggnader. Det har därför stor betydelse att frågor om bebyggelsens
placering och utformning, möjligheter att säkert och rationellt använda cykel
och kollektivtrafik för persontransportmedel och möjligheter att använda
fordon med icke-fossila drivmedel som person- och varutransporter främjas
inom samhällsplanering och vid planering av infrastruktur. Planen belyser
dessa frågor, men konkretiserar inte alltid vilka åtgärder som bör
genomföras.
Grundvatten av god kvalitet
Som Region Gotland framhåller är vattentillgången begränsad inom stora
delar av planområdet och förutsättningar att anordna enskilda
avloppsanläggningar begränsade, med hänsyn till de naturliga
förutsättningarna. När det gäller miljömålet Grundvatten av god kvalitet (jfr sid.
119) bör det framgå vilka konsekvenser och risker som finns att
planförslaget påverkar grundvattenresursen negativt (jfr sid. 121).
Myllrande våtmarker
Region Gotland bedömer att miljömålet inte kommer att påverkas av
planförslaget eftersom bebyggelseområden har lagts ut med stor hänsyn till
våtmarker. Länsstyrelsen delar denna bedömning men vill framhålla att
planförslaget även skulle kunna arbeta för att förbättra våtmarkerna på
Östergarnslandet genom att ha strategier för att restaurera våtmarker. En
stor mängd av våra våtmarker runt om på Gotland är påverkade av dikning,
även bland dem som fortfarande är våtmarker (d.v.s. inte blivit åker). På
Östergarnslandet finns en del mindre våtmarker att restaurera. Att förbättra
våtmarkerna så att de kan hålla kvar vattnet längre kan även gynna
grundvattenbildningen och på så vis även ha bäring på miljömålet Grundvatten
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av god kvalitet.
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Länsstyrelsen saknar både beskrivning av och bedömning av påverkan på
miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård i
miljökonsekvensbeskrivningen. Det framgår av handlingarna att miljömålet
inte bedömts som relevant för planen. Länsstyrelsen anser tvärtom att målet
är mycket relevant för utvecklingen i planområdet och speciellt avseende
hamnområdena.
Annan lagstiftning som berörs
Markavvattning
När det gäller riktlinjer vid avstyckning i angränsning till dikesföretag (sid.
22), anser länsstyrelsen att termen dikesföretag bör bytas till
markavvattningsföretag, vilket är ett samlingsbegrepp som innefattar
dikningsföretag, torrläggningsföretag m.m. Länsstyrelsen anser att sista
meningen i riktlinjen ska ändras (d.v.s. att muddermassor ska kunna placeras
invid diket) och istället peka på att det bör vara framkomligt intill diken och
möjligt att köra med de maskiner som behövs för återkommande rensningar.
Man bör undvika att placera jordmassor från dikesrensningar permanent
intill dikeskanten, däremot kan massor behöva läggas upp tillfälligt.
Badvattendirektivet
På sid. 84 är rubriken ”Skyddade områden – Badplats” felaktig.
Badvattendirektivet anger att provtagning ska ske och badvattenkvaliteten
ska bedömas, men utgör inget särskilt skydd av platsen.
Övriga synpunkter
För tydlighetens skull anser länsstyrelsen att beskrivande bildtexter ska
placeras under samtliga kartor och bilder. Flera av kartorna i planförslaget är
väldigt små och i dålig upplösning vilket gör det svår att ta del av
informationen. Framförallt de viktigaste kartorna bör monteras som helsidor.
Vissa av de mindre kartorna i samrådsförslaget stämmer inte överens med
plankartan (ex sid. 32 Ardre Vitkulle och sid. 61 Katthammarsvik).
Handläggning
Handläggningen av detta ärende har skett tvärsektoriellt med representanter
från lantbruksenheten, naturvårdsenheten, miljö- och vattenenheten samt
enheten för samhälle och kulturmiljö. Beslut har fattats av Kicki Scheller,
enhetschef, efter föredragning av Torun Signer, samhällsplanerare.
Bilaga 1
Kommentarer med sidhänvisningar för att lyfta kulturvärdenas tyngd.
Sid.59: Under rubriken ’kulturvärden’ redovisas endast det fysiska
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kulturarvet, dvs bebyggelsen. Koppla ihop detta med de immateriella värden
bebyggelsen och dess utveckling speglar.
Sid.75: Här står att särskild vikt ska läggas vid den visuella upplevelsen av
landskapet. Utveckla också frågan om hur brukandet påverkat och ligger till
grund för hur det ser ut idag.
Sid.87: Stycket om landskapsbild och referens till landskapskonventionen är
väldigt bra, vilket vi gärna ser att man refererar till lite mer i övriga texten.
Sid.106: Även här (liksom s.59) ligger fokus helt på det fysiska och materiella
kulturarvet och värdena. Här kan en formulering om att det materiella är ett
uttryck för det immateriella vara på sin plats. Likaså visar bildmaterialet
uteslutande på byggnader. Beskrivningarna under ’värdefulla kulturmiljöer’ är
bra.
Sid.121-122: Vad menas med bebyggelsemiljö? Ingår landskapet? Koppla till
biologiskt kulturarv, vilket också kan göras på sid 122. Eventuellt behövs en
liten ordlista eller någonstans där begrepp defiinieras.
Bilaga 2
Kommentarer med sidhänvisningar för att lyfta tillgänglighet
Sid. 13: Ålderdomshem bör ändras till äldreboende (rubrik ”Jämlika villkor
för boende”).
Sid. 13: Hemtjänst bör ändras till utförande av vård- och omsorgsinsatser då
andra stödinsatser i hemmet annars utesluts, exempelvis hemsjukvård och
personlig assistans. Nuvarande lydelse är: ”underlättar framkomligheten för
hemtjänst och annan trygghetsservice” (rubrik enligt ovan).
Sid.89: ”Ta sig an området” bör ändras till ”etablera sig i området” (rubrik
”Äldreomsorg”).
Sid. 89: Följande text bör flyttas från rubrik ”Sjukvård” till rubrik
”Äldreomsorg”:
”Boende på Östergarnslandet erbjuds hemtjänst, trygghetslarm och
matdistribution. Numera kan även fritidshusägare och deltidsboende
erbjudas hemtjänst om de har det i hemkommunen. Då bekostas det av
hemkommunen”.
Bilaga 3 Miljömålsterminologi
Generationsmålet
Generationsmålet är det övergripande målet för svensk miljöpolitik och
anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en
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generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Sveriges miljöproblem ska
lösas utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges
gränser.
Miljökvalitetsmålen
De 16 miljökvalitetsmålen beskriver den kvalitet och det tillstånd för
Sveriges miljö-, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på långs
sikt. Målen är fastställda av riksdagen och ska nås till 2020. Ett av målen,
Begränsad klimatpåverkan, ska nås till 2050.
Preciseringar
Preciseringar av miljökvalitetsmålen förtydligar målen och används i det
löpande uppföljningsarbetet av målen. Preciseringarna uttrycker det tillstånd
som ska vara uppfyllt för att miljökvalitetsmålet ska nås.
Indikatorer
Visar miljöutvecklingen och är en hjälp i uppföljning hur det går för miljön.
Det finns olika typer av indikatorer, till exempel aktiviteter som orsaker
miljöproblem (ex transporter, energianvändning) och status (ex pH, radon).
Etappmål
Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera
miljökvalitetsmål. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser
bör sättas in. Hittills har 24 etappmål antagits av regeringen.
Årlig uppföljning
Varje år görs bedömningar på länsnivå om det är troligt att miljömålen
kommer att nås till 2020. Naturvårdsverket sammanställer utifrån detta en
nationell bedömning av om det finns förutsättningar för att vi kommer att
klara av målen. Tre av målen bedöms endast på nationell nivå; Begränsad
klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö. Den årliga
uppföljningen fungerar som underlag till regeringens budgetproposition.
Fördjupad utvärdering
En gång varje mandatperiod följs miljömålen upp mer ingående. Den
fördjupade utvärderingen ska fungera som underlag för regeringens politik
och prioriteringar, och även för myndigheternas planering och prioriteringar
samt offentlig debatt.
Åtgärdsprogram
Länsstyrelsen ska utveckla, samordna och genomföra regionala
åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå generationsmålet och
miljökvalitetsmålen.
Målmanualer
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Målmanualer ska fungera som stöd för Länsstyrelserna i arbetet med den
årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålen och tas fram av respektive
nationellt ansvarig myndighet. De ska vara klara i maj 2014.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för ett gediget yttrande som inom flera områden har
gett samhällsbyggnadsförvaltningen ett bättre planeringsunderlag.
Nedan följer samhällsbyggnadsförvaltningens bemötande av de synpunkter som föranleder
ändringar av förslaget. I övrigt anses länsstyrelsens yttrande tillgodosett på den nivå som
kan hanteras i en fördjupad översiktsplan.

Riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken
Yrkesfisket 3 kap 5§ MB
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för det förbättrade planeringsunderlaget.
Skrivningarna gällande riksintresset har reviderats både i kap 3 samt i kap 2 under
avsnittet om LIS-område för Herrvik.
Totalförsvaret 3 kap 9§ MB
Skrivningen att hela Sveriges yta utgör samrådsområde avseende höga objekt.
Försvarsmakten måste således få in alla ärenden som rör objekt högre än 20m utanför och
högre än 45m inom sammanhållen bebyggelse, läggs till i beskrivningen av riksintresset.
Friluftsliv 3 kap 6 § MB
I beskrivningen av riksintresset har Gotlandskusten också lagts till samt skrivningen att
området påverkas negativt av nya vägar, luftledningar, ytterligare täktverksamhet,
okänsliga skogsavverkningar, utdikning, olämpligt lokaliserad bebyggelse och ovarsam
körning. Även att minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift, skogsplantering på
jordbruksmark, energiskogsodling, spridning av gifter eller gödselmedel och nydikningar
kan ge upphov till att påtagligt skada riksintresset läggs till.
Kulturmiljö 3 kap 6§ MB
Materiella och immateriella kulturvärden hänger ihop och skapar tillsammans det som
utgör vårt gemensamma kulturarv. De immateriella värdena brukar generellt beskrivas
som traditioner, sägner, berättelser, kunskap osv. En kartläggning av dessa värden skulle
vara intressant att genomföra, men ett sådant projekt behöver involvera många olika
discipliner och inkludera allmänheten, boende och verksamma, hembygdsföreningar, museer
m.fl. och följaktligen omfatta ett stort forskningsprojekt. Detta har
samhällsbyggnadsförvaltningen inte haft möjlighet att genomföra inom ramen för denna
fördjupade översiktsplan. I FÖP Östergarnslandet har vi fokuserat på det som
samhällsbyggnadsförvaltningen anser är greppbart inom vår verksamhet. Det handlar om
att styra var och hur man kan bygga utan att de fysiska spåren av mänsklig verksamhet i
landskapet går förlorade och att det som anses vara kulturhistoriskt värdefullt bevaras.
Det handlar exempelvis om att inte hindra ett aktivt jordbruk genom att bygga på
åkermark eller mark som betas eller har betats under lång tid. Riktlinjer för bebyggelse
och bygglov har vidareutvecklats sedan samrådet med en tydlig utgångspunkt utifrån
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landskapsbilden och där samhällsbyggnadsförvaltningen vill framhäva möjligheter att
addera ny bebyggelse och ny arkitektur utan att skada riksvärdena.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att det är regionens ansvar att beskriva
riksintressenas värden, och följer med intresse det pågående arbetet med
riksintresseöversynen och att det ska fördjupa förståelsen för riksintressenas kärnvärden.
Naturvård 3 kap 6 § MB
Åtgärder som kan skada riksintresset: minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift,
skogsplantering på jordbruksmark, energiskogsodling, spridning av gifter eller gödselmedel,
bebyggelse, nydikningar, luftledningar och vägdragningar, har lagts till i beskrivningen av
riksintresset för 5 Östergarnsberget-Grogarnsberget och Klinteklinten.

Miljökvalitetsnormer
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för det underlag som inkommit under samrådet.
Skrivningarna om miljökvalitetsnormerna har reviderats och beskrivs i kap 3. Där finns
också en bedömning av hur planförslaget påverkar miljökvalitetsnormerna. Den
bedömningen finns också i miljökonsekvensbeskrivningen i kap 5.

Hälsa och säkerhet
Angående risk- och sårbarhetsanalys hänvisar planförslaget till den regionala risk- och
sårbarhetsanalysen. I länsplan för transportinfrastruktur som tas fram av regionen
hanteras frågor angående trafiksäkerhet och eventuella behov av förändringar i
vägstrukturen beroende på den aktuella situationen. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör
bedömningen att det förslaget på framtida bebyggelseutveckling inte utgör behov av
exempelvis breddning av vägar eller dylikt. Om behov av detta kan komma att uppstå
hanteras detta i kommande planeringsprocesser. I samrådet har trafiksituationen i
Katthammarsvik och runt Sandviken uppmärksammats och dialog sker med
Trafikverket angående insatser för att öka trafiksäkerheten inom Katthammarsvik.
Region Gotland planerar även nya turistcykelleder och inom planområdet handlar det om
en sträcka från Katthammarsvik till Herrvik som i första hand utreds.

Ras, skred och erosion
I utställningsförslaget redovisas övergripande de geotekniska förhållandena i karta under
risk och sårbarhet i kap 3. Region Gotland gör bedömningen att det inte föreligger en
större risk för ras, skred och erosion inom det utpekade bebyggelseområdena, detta utreds
närmare i detaljplaneprocessen. Det underlag som regionen har tillgång till påvisar endast
områden med erosionsrisk inom planområdet.

Förorenad mark
I planförslaget har uppmärksammat att det kan förekomma potentiellt förorenad mark
och/eller sediment i de föreslagna LIS-områdena i Herrvik och Katthammarsvik. Detta
bör närmare utredas i detaljplaneprocessen. För övrigt hanteras frågan om förorenad mark
i den initiala interremiss till miljöskyddshandläggare som alltid sker i detaljplaneprocessen
samt i handläggandet av förhandsbesked av bygglov.
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LIS-områden
I beskrivningen av LIS-området för Herrvik har skrivningen om hänsyn till yrkesfisket
utvecklats efter inkommet planeringsunderlag.

Klimat- och energieffektiv planering
Vi tar med oss synpunkterna gällande laddinfrastruktur för elbilar då nya
parkeringsplatser anläggs i området. Tills vidare hänvisas elbilar till laddinfrastruktur
genom privata initiativ. I övrigt hanteras ärenden i enlighet med de lagkrav som finns
gällande klimat- och energieffektivitet.

Klimatanpassning
För att ytterligare tydliggöra och öka läsbarheten redovisas nu det område med plushöjd 2
m över havet på plankartan. Inom detta område har sedan 2010 Region Gotland
riktlinjer rörande bebyggelse. Dessa riktlinjer gäller fram till dess att statliga direktiv har
tagits fram. I planhandlingen redovisas även karta över områden med potentiell risk för
ras, skred och erosion. För närvarande har regionen ingen ytterligare
klimatanpassningsstrategi. I utställningsförslaget har revidering av MKB genomförts där
även klimatanpassningsfrågan ytterligare har belyst.

Regional tillväxt
Den framtida utvecklingen av landsbygden har hög prioritet i samhällsplaneringen och det
råder en stor politisk enighet om vikten av att på olika sätt skapa förutsättningar för att
stimulera en gynnsam utveckling i de utpekade serviceorterna och omgivande landsbygd.
Ett exempel på detta är det förslag till tillväxtprogram som tagits fram under året där just
landsbygdsfrågorna utgör en central del. Förslaget behandlas politiskt under hösten och
kommer att utgöra en central plattform för det framtida utvecklingsarbetet för Gotland.
Ett annat viktigt arbete som kommer att inledas under hösten är att ta fram en utredning
som redovisar en strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud där hela Gotland skall
vara attraktivt för såväl boende som sysselsättning. Utredningen kommer bland annat att
koncentrera sig på att förbättra tillgängligheten till tänkbara serviceorter och mer perifera
områden. För närvarande finns det ingen tillgänglig statistik gällande gästbäddar inom
denna avgränsade del av Gotland vilket även samhällsbyggnadsförvaltningen upplever som
en brist i planeringsunderlaget.

Jämställdhet
Samhällsbyggnadsförvaltningen välkomnar ett planeringsunderlag innehållande den
statistik som länsstyrelsen efterfrågar, då det skulle kunna ge ytterligare information om
planområdet och dess förutsättningar för kvinnor och män att leva där.

Tillgänglighet
Det finns ett antal regelverk som ställer krav på utformning av offentliga miljöer och
byggnader, utöver dessa har regionen inte tagit fram någon särskild strategi i denna
fördjupade översiktsplan. I detaljplaneprocessen finns också väl utarbetade rutiner för att
skicka handlingar på remiss till ex Funkisam. De rekommendationer länsstyrelsen har
25

lämnat för hur texten bör revideras som har genomförts utifrån språk och ordval. Under
samrådet har tillgänglighetsrådet och andra organisationer givits möjlighet att yttra sig över
planförslaget.

Barnperspektiv
Under samrådstiden har tjänstepersoner från Teknikförvaltningen samt
Samhällsbyggnadsförvaltningen besökt Kräklingbo skola. Under en workshop träffade då
tjänstepersonerna samtliga elever i skolan, se redovisning i bilaga 1 till
samrådsredogörelsen.

Areella näringar
Texten angående att gränsen mellan stad och land blir alltmer otydlig hänvisar till
konflikter som kan uppstå då förväntningar på ett landskap kan upplevas olika. Det
kan exempelvis handla om fritidsboende som anser det som mycket störande att skörd eller
spridning av gödsel sker just under deras semesterperiod, medan det för lantbrukaren är
sin mest intensiva arbetsperiod för året. Då skulle man kunna dra parallell till att de som
bara är på landet under sin fritid ser landskapet utifrån ett perspektiv medan de som
arbetar och bor har ett annat. Denna mening ses över i utställningsförslaget. För
”mjölkkrisen” redovisas inte i den fördjupade översiktplanen.

Turismens utveckling
I planhandlingen refereras på flera ställen till kulturmiljöerna och dess betydande
tillväxtfaktor för Gotland som helhet. Den karta över turismens värdeområden pekar just
på naturmiljöns, kulturlandskapets och de vidsträckta strändernas betydelse för turismen.
I avsnittet beskrivs också en levande landsbygd som en bidragande faktor till turismens
utveckling. På kartan finns även hovledens rid- och körled samt hästgårdar. I avsnittet
beskrivs de vandringsleder. I planeringsunderlaget har kustfisket lagts till i
utställningsförslaget. Gällande platser för husbilsuppställningar så anses länsstyrelsens
synpunkter tillgodosedda i utställningsförslaget i och med de föreslagna riktlinjerna för
detta.

Infrastruktur
Avsnittet om bredbandsutvecklingen har uppdaterats med aktuella uppgifter.

Ekosystemtjänster
Som länsstyrelsen uppmärksammar finns ekosystemtjänster enbart beskrivet i handlingen.
Då det är en förhållandevis ny ansats för regionen att förhålla sig till har det inte
ytterligare utvecklats i denna fördjupade översiktsplan.

Markavvattning
I utställningsförslaget har ”dikesföretag” ändrats till ”markavvattningsföretag”.
Skrivningen kring behovet av framkomlighet och tillfälligt placerade jordmassor har
förtydligats.

Miljökonsekvensbeskrivning
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Miljökonsekvensbeskrivningen har reviderats utifrån det nya planförslaget samt
länsstyrelsens synpunkter.
Kompletteringsområden – Kärnområde:
De övergripande riktlinjerna, riktlinjer för bebyggelse och bygglov samt de särskilda
riktlinjerna för Kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd av pågående
markanvändning bidrar tillsammans till att de värden som konstituerar detta
kärnområde inte bör äventyras. De föreslagna kompletteringsområdena är sådana
områden där samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att tillkommande bebyggelse
i enlighet med ovan nämnda riktlinjer kan komma till stånd utan att påtagligt skada
förekommande värden.

Rådgivning om allmänna intressen enligt 2 kap PBL
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för denna rådgivning och det förbättrade
planeringsunderlaget. Förslagets koppling till miljökvalitetsmålen har förbättrats och
skrivningarna kring miljökvalitetsmålen har utvecklats i enlighet med länsstyrelsens
kommentarer. Gällande Myllrande våtmarken vill samhällsbyggnadsförvaltningen
framhålla att det på s 48 i kap 2 i samrådshandlingen redogörs för problematiken:
”Regionen bör stimulera åtgärder som kan möjliggöra framtida bebyggelse och utveckling. I
områden där vattenbrist är en begränsande faktor för exploatering kan åtgärder som
möjliggör längre uppehållstider för ytvatten leda till ökad grundvattenbildning.
Restaurering av äldre utdikade alternativt konstgjorda våtmarker kan leda till ökade
grundvattentillgångar i områden som idag har en utpräglad vattenbrist.” Denna skrivning
finns även med i utställningsförslaget kap 2 under rubriken riklinjer för vatten och avlopp.

Badvattendirektivet
Redaktionell ändring genomförts, ej längre benämnt som skyddat område.

Övriga synpunkter
Utställningsförslaget har omarbetats ytterligare för att förbättra läsbarheten och
bearbetning av befintliga kartor har genomförts. Ett antal nya kartor har även tagits
fram.

#55 Tekniska nämnden
Region Gotland
2015-09-30

TN § 208 Yttrande på förslag till Fördjupad översiktsplan för
Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025
AU § 126 TN2015/1790, BN 102006
Tekniska nämndens beslut
 Enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
 Tekniska nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och
överlämnar yttrandet till byggnadsnämnden.
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Ifrågavarande förslag till fördjupad översiktsplan har överlämnats för samråd
enligt plan- och bygglagen. Som en del av den fördjupade översiktsplanen
ingår även en VA-utredning, gjord av WRS och Akvanovum Rapport 20130408-A.
Förvaltningens synpunkter
Kollektivtrafik
Regionen förbättrar servicen på Östergarnslandet genom att utmärka
hållplatserna på båda sidor om vägen och märka dem med namn samt sätta
tidtabellsanslag på samtliga hållplatser.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för lämnade synpunkter.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

#70 Socialnämnden
Region Gotland
2015-10-02

Socialnämndens sammanträde 16 september 2015
SON § 118
Remissvar. Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025
SON 2015/284
PLAN.2010.102006

- Tjänsteskrivelse daterad 26 augusti 2015
Socialnämndens beslut
Socialnämnden översänder förvaltningens skrivelse som remissvar till
samhällsbyggnadsförvaltningen.
På uppdrag av regionstyrelsen har ett samrådsförslag till fördjupad
översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik arbetats fram. Syftet
med den fördjupade översiktsplanen är att klarlägga Östergarnslandets
utvecklingspotential i ett 20-årigt perspektiv i samklang med de höga naturoch kulturvärdena. Förvaltningen ställer sig positiv till planförslaget utifrån
de avseenden som berör socialnämndens områden.
#8 Hälso- och
sjukvårdsnämnden
Region Gotland
2015-08-10

Hälso- och sjukvården är en av flera remissinstanser för förslag till fördjupad
översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025.

#14 Gymnasieoch
vuxenutbildningsnämnden
Region Gotland

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har via sin ordförande meddelat
att man inte har några synpunkter på detta planförslag.

Hälso- och sjukvården väljer att inte svara.
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2015-09-09
#12 Försvarsmakten
2015-09-08

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.

#10 Barnoch utbildningsnämnden
Region Gotland
2015-08-26

Ur skolsynpunkt ser vi positivt på ökad bostadsbebyggelse i området då
befintlig skola, Kräklingbo skola, ligger långt från andra skolor och
elevunderlaget torde kunna säkras av ytterligare åretrunt- boende.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
#16 Trafikverket
Region Stockholm
2015-09-16

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkomna yttranden.
Planförslaget lyfter fram att en viktig del i att nå en långsiktigt hållbar
bebyggelseutveckling är att verka för en samlad bebyggelsestruktur.
Trafikverket håller med om att detta är viktigt. Vad gäller ett hållbart
samhälle och transportsystem är det betydelsefullt att ny bebyggelse
lokaliseras
till
platser som
har
goda
gångcykel
och
kollektivtrafikförbindelser till viktiga målpunkter vilket kan minska antalet
biltransporter. Det är även viktigt att undvika nya barriäreffekter som de
statliga vägarna kan ge upphov till. Planen redovisar ett antal förslag på nya
bebyggelseområden
och
Trafikverket
ser
inte
riktigt
att
planeringsinriktningen leder till en samlad bebyggelsestruktur som stödjer ett
hållbart transportsystem. De statliga vägarna som berörs har låg standard vad
gäller trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Även om trafiken under stora
delar av året är låg så är hastigheten på många sträckor som berörs hög och
under sommarsäsongen ökar trafiken. En mer samlad bebyggelse leder till ett
underlag som i högre grad kan motivera eventuella investeringar i
infrastrukturen.
Trafikverket saknar en tydligare redovisning av storleken på föreslagna
exploateringar och verksamheter och vilken trafikpåverkan dessa kan
medföra. Förutsättningarna för trafiksäkra och tillgängliga gång- och
cykelförbindelser samt kollektivtrafikförsörjning till viktiga målpunkter bör
belysas utförligare och redovisas i planhandlingarna. Frågorna kring
trafiksäkerhet och närhet till kollektivtrafik skulle även kunna hanteras i de
riktlinjer för bebyggelse som presenteras i planhandlingarna.
Avstånd
Trafikverket har ett behov av en byggnadsfri zon i vägens närhet. Skälen är
att bevara en handlingsfrihet att utveckla anläggningen, att nå normer och
riktvärden för miljöstörningar, att upprätthålla en god trafiksäkerhet samt att
skapa goda vägmiljöer.
Trafikverket region Stockholm hävdar att följande avstånd ska uppnås.
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Avstånd mellan väg och byggnad delas upp i två olika mått:
a) beläggningskant och kvartersgräns
b) kvartersgräns och byggnad.
För dessa gäller olika mått för olika typer av vägar:
Vägtyp

Km/h

Motorväg
Ramper
Primära
80-100
länsvägar och 60-70
riksvägar
40-50
Övriga
60-70
länsvägar
40-50

a)

b)

Totalt

25 m
15 m
15 m
10 m
8m
8m
5m

10 m
10 m
10 m
5m
5m
3m
3m

35 m
25 m
25 m
15 m
13 m
11 m
8m

Ytterligare avstånd kan krävas utifrån risk, säkerhet och platsspecifika
förutsättningar samt möjligheter att klara riktvärden för bland annat buller,
luftkvalitet och vibrationer.
Förutom avstånden ovan omfattas väg 146 på sträckan Ala - Boge kors av
länsstyrelsens beslut om utökat byggnadsförbud om 20 meter från
vägområdet enligt 47§ väglagen. Detta gäller enligt väglagen utanför
detaljplanelagt område och då inte bygglov krävs. Trafikverket anser dock att
det även ska vara vägledande vid bygglov och framtagande av detaljplaner.
Trafikverket bedömer inte att den fördjupade översiktsplanen påverkar några
riksintressen för kommunikationer.
Miljö och hälsa
Det är bra att det anges att riktvärden för bland annat buller ska tillämpas.
Det är viktigt att i kommande skeden säkerställa att dessa inte överskrids.
Befintliga bullerproblem skulle med fördel kunna belysas utförligare.
Trafikverkets bullerdatabas visar på att ekvivalentnivåer över 55dba
förekommer vid bostäder inom planområdet. Bland annat utmed 560 och
556 vid Katthammarsvik, väg 556 vid Gammelgarn Gartarve samt väg 560
vid Herrvik.
Utmed de statliga vägarna inom planområdet finns ett antal alléer och
väganknutna kulturminnen som hänsyn måste tas till. Delar av väg 560, 559
och 558 är utpekade som kulturvägar vilken även det bör beaktas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för lämnade synpunkter.
I en fördjupad översiktsplan är det inte möjligt att exakt precisera storleken på de
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föreslagna bebyggelseområdena. Detta kan inte göras förrän vid detaljplaneläggning och
bygglovprövning. En uppskattning kan däremot göras för Katthammarsvik där ett 80-tal
nya bostäder kan möjliggöras i och med planförslaget, det innebär i det närmaste en
fördubbling av antalet boende i serviceorten. De föreslagna bebyggelseområdena samt
möjligheten till utveckling av verksamheter i hamnen kommer sannolikt att öka
trafikbelastningen i Katthammarsviks samhälle. Detta bör från trafikverkets sida
innebära behov av en översyn av befintlig statlig väg utifrån framförallt perspektivet
fotgängare och cyklister. Även om belastningen är som störst under sommarhalvåret finns
även behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder året om, exempelvis uttrycks i
resvaneundersökningen behovet av fortsatt gatubelysning längs Jakob Häggs väg.
Under samrådet har en resvaneundersökning genomförts och de svar som lämnats visar
upplevelser av en otrygg trafiksituation i framförallt Katthammarsvik men även längs
andra vägar i Östergarn. I Katthammarsvik är det främst trafiksituationen längs statliga
Jakob Häggs väg som kantas av befintlig bebyggelse som upplevs som otrygg och
trafikfarlig.
Regionen initierade en åtgärdsvalsstudie tillsammans med Trafikverket för att se över
behovet av en gång- och cykelväg mellan målpunkter i Katthammarsvik. Den mynnade
ut i den resvaneundersökning som genomfördes i samrådet vilket gett bra kunskaper om
transport- och trafiksäkerhetsbehoven i Katthammarsvik och övriga Östergarnslandet.
Trafikverket och Region Gotland kommer ej att gå vidare i arbetet
med åtgärdsvalsstudien, utan resvaneundersökningen kommer istället att fungera som ett
underlag för kommande planering av området, samt i vidare dialog med Trafikverket och i
framtagandet av en ny Länsplan för transportinfrastruktur. Vad gäller Trafikverkets
fråga om hur det statliga vägnätet påverkas så hanteras detta vid framtida detaljplanering.
De avstånd mellan väg och byggnad som Trafikverket hänvisar till är de riktlinjer som
används vid handläggning inom Region Gotland idag.
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Allmänna synpunkter
Markägare/boende
föreningar
#38 Miljöpartiet
de Gröna på Gotland
2015-09-29

Generellt
Planområdet innehåller oerhörda kvaliteter för upplevelse, natur, kultur och
turism. Hänsyn måste tas till landskapet som är format av generationers
brukande och de naturgivna förutsättningarna vid planering av nya
bebyggelseområden. Vi anser att FÖP:en i stort är väl genomarbetad och att
förslagen är bra, med undantag för några områden som nämns särskilt
nedan.
Vi undrar varför man valt att inte förlägga bebyggelseområden till områden
med yngre, planterad skog. I sammanfattningen nämns de areella näringarnas
markbehov i form av åker och betesmark. Här nämns inte skogsbruk, varför
det borde vara möjligt att ta ytor i anspråk för bebyggelse som idag hyser
produktionsskog. För den enskilda markägaren kan det tala mot den
långsiktiga ekonomiska hushållningen att omvandla produktionsskog till
bebyggelseytor (skogen är "banken"). I ett lite större perspektiv så är inte
Östergarnslandet med sina vackra vyer och rekreationslandskap den plats på
Gotland som är mest lämpad för rationellt skogsbruk. Några
produktionsskogar med gran och tall skulle kunna avvecklas och istället
läggas om till bebyggelseområden. Det finns ett antal sådana områden inom
planområdet för Östergarnslandet där Miljöpartiet hellre sett att ny
bebyggelse lokaliserats, än de nu föreslagna områden 3, 4, 5, 9 och område
12 H.
Det är bra att bebyggelse på åkermark undviks. Skrivningen om begreppet
god åkermark på sid 18 är mycket bra. Lantbrukare är viktiga för formandet
av landskapet vilket också är en stor del av områdets attraktionskraft.
Lantbruksnäringen är en förutsättning för många av de natur-, kultur- och
upplevelsevärden som Östergarnslandets landskap bjuder på. Att undanta
åkermark från bebyggelse i mesta möjliga mån är därför en inriktning som
innebär utvecklingsmöjligheter för lantbrukare inom planprogrammet.
Miljöpartiet ser livsmedelssektorn på Gotland som en mycket viktig nutidsoch framtidsnäring. God hushållning med odlingsjordar borgar för detta.
I ett område med så stor andel magra jordar som Östergarnslandet har ett
traditionellt sätt att arbeta integrerat med jord- och skogsbruk kunnat leva
kvar på ett annat sätt än i många andra delar av Gotland, och Sverige.
Djurhållningen är i centrum, man odlar huvudsakligen djurfoder på
åkermarken, driver bete inte bara på vallar och bördigare betesmarker utan
också på de gamla utmarkerna, och den virkesproduktion som bedrivs är
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även den en integrerad del av gårdens markanvändning. Just det här är en av
de viktigaste förklaringarna till att Östergarnslandet har kunnat behålla
många av det äldre odlingslandskapets kvaliteter. Utöver själva geografin är
det just de kvaliteterna som är grunden för de natur- och kulturvärden som
diskuteras i översiktsplanen.
Det är mycket bra att koncentrera nytillkommande bebyggelse till utpekade
områden. Ska det vara någon mening med det så måste därtill
bygglovsprövning utanför sådana områden vara mycket restriktiv. Det är bra
att utfallet sedan senaste FÖP 1995 diskuteras (sid. 87-88), och det är bra
med riktlinjer i kommande FÖP (sid. 15-22). Frågan är dock vad som
kommer att göras för att det inte bara ska fortsätta som tidigare.
#22 Vänsterpartiet på
Gotland
2015-09-28

Övergripande
Vi delar synen att utveckla i samklang med kulturlandskapet och att
utveckling i strandnära områden sker i anslutning till Herrvik,
Katthammarsvik, Baju och Sandviken, och inte i idag oexploaterade
områden. Viktigt att området får fler boenden och verksamheter för att ge
underlag för service.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkomna synpunkter. Efter samrådet har
bebyggelse- och bygglovriktlinjerna genomarbetats och omformulerats för att bli tydligare
både för allmänhet och för regionens tjänstepersoner och myndigheter. Utgångspunkterna är
de samma som i samrådsförslaget men har konkretiserats ytterligare i illustrationer men
framför allt i text. Östergarnslandets unika landskapsbild är rådande för nylokalisering
och utformning av tillkommande bebyggelse.
När det gäller skogsnäringen håller samhällsbyggnadsförvaltningen med om att
skogsnäringen kan lyftas ytterligare i planeringsunderlaget.
Ett antal förändringar har skett för områdena 4, 9 samt Herrviksområdet vilka
presenteras under områdesindelade synpunkter längre fram i samrådsredogörelsen.
Yttrandet föranleder följande ändringar av förslaget:
Bebyggelse- och bygglovriktlinjerna har omarbetats
Skogsnäringen lyfts ytterligare i planeringsunderlaget.

#19 Mats och
Elisabeth Tevall
Tomase 1:75
Katthammarsvik
2015-09-23

Bebyggelseområde 1-10
Vi är positiva till den föreslagna bebyggelseutvecklingen i de särskilt
utpekade områdena för tillkommande bebyggelse inom planområdet.
Vindbruk
Vi är positiva till att samrådsförslaget lyfter upp och nämner att det generella
ställningstagandet är att Östergarnslandet inte anses vara lämpligt för
vindbruk. Vi gör samma ställningstagande.
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Serviceort - postutlämning
Det kanske inte är en fråga för samrådsförslaget men vi ställer oss positiva
till att postutlämningen flyttas från Ljugarn till affären i Katthammarsvik.
Idag när allt fler handlar över nätet ökar volymerna för postutlämning.
Postutlämning bör finnas på en serviceort. Det är egentligen bara
Ardreborna som möjligen har kortare väg till Ljugarn än Katthammarsvik.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tack för inkomna synpunkter!
Tyvärr är inte postutlämningen en fråga som Region Gotland har rådighet över.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

#51 ÖstergarnGammelgarn
Hembygdsförening

Trafiksituationen är inte heller trygg och säker utmed den större
Herrviksvägen. Mellan korsningen vid bygdegården och Östergarns kyrka är
trafiktrycket stort, med höga hastigheter, samtidigt som allt fler cyklister och
fotgängare färdas denna sträcka. Även här vore en bättre lösning önskvärd.

c/o Jan Åberg
Gammelgarn Gartarve

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Slutligen är vi, i likhet med många andra gotlänningar på många orter över
ön, oroade för vägbelysningen. Vi är väl medvetna om att det finns flera
huvudmän för vägnätet, och att denna fråga stötts och blötts under en längre
tid. Men vi vill ändå påpeka att belysningen i Kräklingbo vid skola och
brandstation, i Katthammarsviks samhälle, vid kyrkkorset i Gammelgarn,
samt nere i Herrvik är avgörande för trafiksäkerheten. Vi önskar därför att
detta påpekas i översiktsplanen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för hembygdsföreningens synpunkter. Tyvärr är
detta ingen fråga som kan hanteras i den fördjupade översiktsplanen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnar alla inkomna synpunkter angående
trafiksäkerhet till Trafikverket. Gällande cykel- och gångväg vid Östergarns kyrka och ut
mot Herrviksområdet så pågår en förstudie angående utveckling av cykelturistleder på
Gotland. Först ut är troligtvis Fårö men därefter kommer Östergarnslandet och Sudret ses
över. Ett förslag som finns nu är att ordna cykelturistled mellan Katthammarsviks hamn
och Herrviks hamn. Hur stora åtgärder detta kommer innebära på befintlig vägstruktur
är osäkert i dagsläget. Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

#52 Ingemund Hägg

Synpunkter på FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik

Fritidsboende på
Grogarnsvägen i
Katthammarsvik och i
övrigt boende på
Läbygatan, Uppsala

Ta vara på kalkgrusvägar som kulturarv och med högt turistvärde

2015-09-30

När jag går igenom FÖP omnämns visserligen vägar med då endast
som faktorer som är viktiga för att binda samman olika platser, inte
som värden i sig.
Inget om kalkgrusvägar som viktiga kulturarv, vägar som om inget görs
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2015-09-30

troligen kommer att försvinna, exempelvis oljegrusbehandlas eller asfalteras.
Inget om sådana vägar som viktiga för en turism där sakta körande på en
vacker väg med vacker omgivning ger fina upplevelser för besökaren. Det
kan alltså vara vägen som ger upplevelsen mer än den plats som vägen leder
fram till. (Se sid 21 om riktlinjer för behandling av vägstrukturer). Det här
sättet att tänka ser jag heller inte något av i mer övergripande dokument från
länsstyrelsen och regionen om kulturprogram, kulturarvsprogram,
besöksnäringsprogram. Och den fina boken ”På stigar och vägar” är ju ingen
programförklaring. I ”Det gotländska kulturarvet. Strategier 2004-2008”
nämns kalkgrusvägar som del av kulturlandskapet men kommer inte med i
strategier.
Jag ska här komma med synpunkter som visar på hur sådana här perspektiv
skulle kunna bidra till önskat långsiktigt lyft för Östergarnslandet. Idag finns
naturreservatet Grogarnsberget. Från parkeringen uppe på berget går en
kalkgrusväg ner mot havet och vidare mot Herrvik. Den ser ut att bevaras
med åtgärder som gör det möjligt för bilar att sakta ta sig fram men som inte
ändrar karaktären av vägen (dvs. inget oljegrus eller asfaltering eller
liknande.) Denna vägsträcka ger besökaren fina upplevelser när den befars i
mycket sakta hastighet. Här har man alltså gjort något utan stöd i några
särskilda kulturarvsprogram för Gotland. Mycket bra.
För FÖP är området mellan Kuppen nära Herrvik i riktning mot Sysne
utefter stranden av strategisk betydelse både i ett kulturarvsperspektiv
i ett turismperspektiv och ett friluftsperspektiv. perspektiv. Se sid 18
där detta klart framgår. Där finns nära stranden en vacker väg som går
från Kuppen fram till den väg som från Rodarve mot Sysne är
asfalterad. Det är en väg som till stor del är en kalkgrusväg men även
har inslag av skogsväg. Det finns ingen bebyggelse i närheten av vägen
och det är angeläget att det inte tillkommer bebyggelse framöver. Och
här är FÖPs princip om att ny bebyggelse ska anknyta till befintlig sådan
mycket bra. Det orörda strandnära området i fråga kommer därför inte att
”förstöras av bebyggelse vilket är viktigt att notera. Men hur bör man se på
själva vägen? Det bästa alternativet vore att göra den till ett kulturarv med de
skötselbestämmelser som detta skulle innebära (framför allt ingen
ytbehandling med oljegrus eller liknande, eller asfaltering). Med tanke på
ägarförhållanden kan det kanske vara svårt att på kort sikt få tillstånd en
kulturavsreglering. Men det viktiga är då se till att vägen i görligaste mån
behålls i nuvarande skick med viss skrapning och ifyllnad av gropar så
att det fortsatt är möjligt att ta sig fram med bil. I en framtid ska då vägen
kunna få kulturavreglering.
Varför är då detta angeläget? Jo, på andra ställen på Gotland moderniseras
alltfler kalkgrusvägar. Nu finns för Östergarnslandet chansen att skapa något
som på lång sikt (50-100 år) kommer att vara ganska unikt och med högt
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turistvärde, nämligen en vacker traditionell väg som i sig ger upplevelser
under färden på den. Det är så att säga vägen som är målet för besökaren.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkommet yttrande och instämmer i att den
äldre vägstrukturen är en viktig del av upplevelsen av den gotländska landsbygden.
Omnämnda grusvägar är dock enskilda vägar och därav är det den enskilde väghållaren
eller vägföreningens ansvar att besluta om eventuell beläggning, samt att drifta och
underhålla egen väg. Regionen har i detta fall ingen möjlighet att styra utvecklingen av
dessa vägar.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

#53 Gotlands Botaniska
Förening
Jörgen Pettersson ordf.
2015-09-30

Synpunkter från Gotlands Botaniska Förening på "FÖP
Östergarnslandet och Katthammarsvik"
(Ledningskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland
juli 2015)
Gotlands Botaniska Förening (fortsättningsvis GBF) har tagit del av den till
föreningen översända planhandlingen. Våra synpunkter tar sin utgångspunkt
i hur planen påverkar områdets flora och övrig natur. I planen föreslås
områden vilka kan tas i anspråk för bebyggelse. I en del fall har GBF
översiktligt kontrollerat dessa områdens status ur ett naturvärdesperspektiv.
Vissa marker kan lämpa sig bättre för exploatering, i andra bör vissa delar
undantas, för en del bör de föreslagna placeringarna dras tillbaka från
planförslaget.
GBF:s kriterier för bedömning av områdens lämplighet för
exploatering
GBF anser att följande typer av marker skall undantas från exploatering:
1. alla naturskyddade områden (biotopskydd, naturreservat, Natura
2000)
2. områden av Riksintresse för Naturvård
3. områden med arter eller miljöer enligt EU:s art- och habitatdirektiv
4. miljöer föremål för Naturvårdsverkets Åtgärdsprogram
5. områden med ett flertal rödlistade arter eller arter med skyddsstatus
enligt Artskyddsförordningen
Alla exploatörer bör istället använda redan påverkade delar av landskapet
t.ex. skräpmarker i åkerlandskapet, industrimark, kraftigt påverkade hyggen
och annan mindre viktig mark för en naturlig flora och fauna.
I det följande har GBF utgått från ovan anförda kriterier för att bedöma
lämpligheten av exploateringsområdenas placering utifrån platsens
naturvärden.
GBF:s allmänna synpunkter på FÖP
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Bygglovsriktlinjer Naturvärden (sidan 21): De i den färgade "rutan"
angivna naturtyperna och skyddsformerna överensstämmer i stort med de
som framförs av GBF ovan. GBF saknar dock några viktiga miljötyper och
skyddsformer t.ex. naturreservat i texten. Särskilt allvarligt är att de av EU
prioriterade naturtyperna 6280 Alvar och 8240 Karsthällmarker inte tas upp
bland de naturtyper som "är extra värdefulla". Stora områden på
Östergarnslandet utgörs just av dessa habitat.
De ovan nämnda prioriterade habitaten (tillsammans med 9010 Västlig taiga)
rapporterades med ogynnsam bevarandestatus i Boreal region av Sverige till
EU hösten 2013. En exploatering i marker med dessa miljötyper kommer att
ytterligare försämra statusen för habitaten, vilket inte får ske om Sverige skall
följa EU:s lagstadgade direktiv. Särskilt allvarlig är situationen för alvarmark,
vilken på Gotland hotas av igenväxning, upplag, ledningsgrävning,
vindkraftetablering med vägar samt inte minst kalktäkter. En eventuell
exploatering för bebyggelse inom miljöer med de utpekade habitaten strider
mot Sveriges åtaganden gentemot EU och risken finns att EU kräver att
Sverige åtgärdar situationen. GBF förutsätter därför att all mark med dessa
habitat undantas från planens exploateringsområden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar Gotlands Botaniska Förening för ett utförligt och
genomarbetat yttrande. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att den Naturvärdeskarta
som används vid granskning och handläggning av plan- och bygglovärenden ger ett gott
underlag för att undanta de mest känsliga naturområdena från exploatering.
Naturvärdeskartan innehåller för regionen tillgängligt planeringsunderlag gällande
naturvärden. Utöver detta material kan samhällsbyggnadsförvaltningen kräva att
särskilda naturinventeringar ska göras vid planläggning eller bygglov.
Alvar- och hällmark beskrivs i kap 4 Planeringsunderlag samt i texten på s 18 i
samrådshandlingen. Däremot finns de inte med på listan på sid 21 som GBF
uppmärksammat.
Naturreservat är generellt områden där det ej är lämpligt med ny bebyggelse enligt
reservatens föreskrifter, dock kan dispensskäl finnas exempelvis inom naturreservatet
Gotlandskusten.
Yttrandet föranleder följande ändring av förslaget:
Alvar och karsthällmarker läggs till i listan över extra värdefulla naturtyper.

#67 Jan Åberg
Gammelgarn Gartarve
2015-10-01

Den föreslagna fördjupade översiktsplanen, såsom den presenteras i tryck, på
nätet och vid informationsmöten är både omfattande och gedigen. Många
mycket detaljerade aspekter är väl presenterade, och kompletterade med
gedigen dokumentation, även i ett flertal bilagor. Men helheten är inte lätt att
ta till sig.
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Jag är övertygad om att det vore både uppskattat och rent av nödvändigt att
göra en koncis sammanfattning av huvuddragen i planen, för att få
merparten av innevånarna på Östergarnslandet att verkligen ta den till sig,
förstå den och bidra till dess tillämpning. Det är ju onekligen ett
styrdokument som ska leda utvecklingen under många år.
Den inledande sammanfattning som finns i det föreliggande dokumentet är
snarast en beskrivning av process och metoder. Det jag efterlyser är en klar
målformulering. En tydlig kompasskurs, som beskriver vad förvaltning vill
uppnå med utvecklingen på Östergarnslandet under den närmaste
tioårsperioden. Hur detta ska uppnås. Samt hur dessa mål och medel skiljer
sig från de som beskrevs i den föregående planen.
Det borde kunna rymmas på långt mindre än en A4 sida.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för dina synpunkter.
Yttrandet föranleder följande ändring av förslaget:
Redaktionella ändringar har skett i Kap 1 introduktion och i Kap 2 där bl. a
sammanfattningen av planförslaget har gjorts tydligare.

#69 Rolf Karlsson
Estrids väg
Katthammarsvik
2015-10-01

Något försenat kommer här synpunkter från undertecknad på planerna i
stort. Samrådsförslaget är väl genomarbetat och utgör en mycket bra grund
till fortsatt planering av hela området inklusive Katthammarsvik.
Introduktionen och sammanfattningen av planförslaget innehåller de rätta
intentionerna för att bibehålla och utveckla Östergarnslandet och därmed
stötta fast boende, sommarboende och tillfälliga besökare. De
bebyggelseområden som föreslagits är rimliga och bra förslag liksom
rekreationsområden. LIS-området för Herrvik är nödvändigt! ,.. men frågan
är om det behövs för Katth-vik? Håll på 2-m nivån.!
Det som behövs för området är det som skall ske NU med reningsverket
och vattentillförseln. Kan och vill Regionen sedan samordna och åtgärda
trafiksituationen tillsammans med staten i Katth-vik med omnejd, trottoar
och fartbegränsningar, så kommer attraktionen av området att öka, trygghet.
Viktigt att Katth-viks-karaktären bibehålls, inget nytt Ljugarn tack.
Ta gärna del av bifogad karta nedan med förslag på justeringar av befintlig
plan.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tack för dina synpunkter.
Efter samrådet har LIS-området i Katthammarsvik preciserats, läs vidare under
bemötande av FÖP Katthammarsvik. Även LIS-området har preciserats något i
Herrvik. Bräckvattenverket i Herrvik är nu i drift och förser verksamhetsområdet i
Katthammarsvik med dricksvatten. Även två samfällda större VA-nät kommer att förses
med dricksvatten från det kommunala bräckvattenverket i Herrvik. Under 2017
kommer det kommunala avloppsreningsverket i Katthammarsvik ha utökad kapacitet.
Detta ger sammantaget möjlighet att ansluta nya fastigheter både inom det kommunala
verksamhetsområdet och inom flera av de föreslagna bebyggelseområdena till ett bärkraftigt
VA-system.
Vägnät
Hur vägdragningar på bästa sätt ska göras i samband med de föreslagna
bebyggelseområdena i katthammarsvik utreds närmare i detaljplaneskedet. Förslaget tas
med vidare i kommande detaljplanearbete då detta blir aktuellt. Det kan ändå nämnas
här att samhällsbyggnadsförvaltningen anser att återvändsgator inte bör anläggas i så stor
utsträckning. Målet bör istället vara binda ihop bostadsområden.
Regionen fortsätter en dialog med Trafikverket om ett trafiksäkrare Katthammarsvik.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

#73 Sören Jacobsson
Gammelgarn

Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge, tillgänglighet
Strand och strövområden finns längs stor del av sjaustrustranden eftersom
det är en samfällighet längs stranden.

2015-10-08
300 metersgränsen och 100 metergränsen på omse sidor vid åar, blir ett stort
hinder om man inte kan göra förtätningar inom befintlig byggnation.
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Skall vi utveckla Östergarnslandet måste möjlighet för strandnära tomter
finnas, efter frågan finns.
Det är i vårt eget intresse att bevara och vårda miljö och kulturvärden. Samt
byggnationen anpassas till miljön, det är vad besökare och sommarboende
söker. Det kan diskuteras om detta följs i vissa områden.
Jord och skogsnäringen är ganska ansträngd i nuläget, det behövs flera ben
att stå på, tex uthyrning, byggverksamhet , upplåta mark för (sommar)
bebyggelse förhoppningsvis bofast. Möjligt på ålderns höst bli bofasta.
Eftertraktade platser kan locka företagare att etablera sig i området, kan
generera arbetstillfällen.
Det kan medföra att barn till markägare inte får en möjlighet att kunna
bygga, för att hålla kontakt med sin hembygd. Inte ser någon möjlighet att ta
över de små gårdarna.
Bra med utveckling för att vi skall kunna utöka Gotlandsbefolkning, ge oss
möjlighet att utveckla camping, stugbyggande, uthyrning, m.m. Bygden satsar
på avloppsanläggningar m.m. för att möjliggöra fler etableringar på
Österganslandet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för dina synpunkter. Efter samrådsförslaget har en
rad revideringar skett i planförslaget. Bl. a föreslås ett område för turismändamål i
Sjauster för att ge möjlighet att utveckla turismens behov. Där föreslås nu också ett
kompletteringsområde. Utöver detta har riktlinjerna för bebyggelse och bygglov reviderats
och tydliggjorts där utgångspunkten är att ny bebyggelse ska ta stöd i landskapsbild och
natur- och kulturmiljöer för att på bästa sätt värna Östergarnslandets värden. Med rätt
placering och utformning kan bebyggelse tillåtas även i känsligare miljöer. Yttrandet har
föranlett ändringar av förslaget enligt ovan.

#79 Cecilia Herzog
Grogarnsvägen

FÖP som verktyg
Bra att man göra mer långsiktig planering av attraktiva områden. Konstigt
dock att annan planering pågår vid sidan om, i "gräddfiler". Hallvide 1:10 är
ett sådant exempel. Man tillåter likaså avvikelser vad gäller utseende på
byggnation, storlek på tomter och närhet till havet. Samtidigt försvåras för
fast boende att höja standarden på gammalt hus, utan att förstöra för andra.

Jeanette Lundén,
Lassar Kviar
2015-10-19

Dokumentationen av FÖP är omfattande, intressant men svårgenomtränglig
för ej insatta. En sammanfattning behövs. Spar på tryckkostnader, ge ut
materialet i mindre delar, så man kan ta det som är av intresse. Bättre info om
hur/var man hittar materialet - lapp i allas brevlådor.
Infomötet 7/9-15 hade haft mer effekt i början av perioden.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

#83 Östra Gotlands
Vattenråd
Magnus Staflin
2015-10-20

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter. Att utveckla bra samråd är en
städning pågående process inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Att utveckla digitala handlingar
kan vara ett sätt att spara på tryckkostnader och öka möjligheten för intresserade att välja vilka
delar som de vill ta del av, samtidigt som det väcker andra frågor om tillgängligt material för alla.
I planförslaget för Katthammarsvik pekas pågående detaljplanearbete ut på ovan nämnda
fastighet. Det är ett detaljplanearbete som påbörjades innan arbetet med den fördjupade
översiktsplanen för Katthammarsvik startade.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.
Hej här kommer svar från Östra Gotlands vattenråd.
Vår uppfattning är att det i stora delar är kloka förslag vad gäller areella
näringar, fiske, turism och befintlig och kanske utökad hamnverksamhet i
framför allt Herrviksområdet. Planerna på att inom en snar framtid förbättra
och utöka kapaciteten i avloppsreningsverket i Katthammarsvik är mycket
positivt.
Förslagen till framtida bebyggelse på Östergarnslandet tar i de flesta fall god
hänsyn till naturvärdena i de föreslagna byggområdena. Dock anser vi att
områdena F och G inom Herrvik planprogram och LIS är helt olämpliga för
bebyggelse då det är i en känslig och idag orörd natur med höga naturvärden
och är ett område som passar mycket bättre för ett rörligt friluftsliv.

#84
Naturskyddsföreningen
Gotland
Sigurd Lindkvist
Magnus Staflin
2015-10-20

Synpunkter från Naturskyddsföreningen Gotland på fördjupad
översiktsplan Östergarnslandet och Katthammarsvik
Diarienummer: 102006
Naturskyddsföreningen ställer sig alltid frågande till exploatering av
naturområden och ser till att naturskyddstanken alltid skall finnas. Samtidigt
ser även vi att samhället behöver expandera och att det är mer en fråga
vilken mark som ska exploateras snarare än om. Vår uppfattning är att det i
stora delar är bra förslag vad gäller areella näringar, fiske, turism och befintlig
och kanske även utökad hamnverksamhet i framför allt Herrviksområdet.
Planerna på att inom en snar framtid förbättra och utöka kapaciteten i
avloppsreningsverket i Katthammarsvik är mycket positivt.
Förslagen till framtida bebyggelse på Östergarnslandet tar i de flesta fall god
hänsyn till naturvärdena i de föreslagna byggområdena. Dock anser vi att
områdena F och G inom Herrvik planprogram och LIS är helt olämpliga för
bebyggelse då det är i en känslig och idag orörd natur med höga naturvärden
och är ett område som passar mycket bättre för ett rörligt friluftsliv.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för lämnade synpunkter. En revidering av
planförslaget för Herrvik har genomförts vilket föreslås ersätta det tidigare planförslaget.
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Område F i samrådsförslaget har fått en ny arrondering samt att område H föreslås utgå.
Med detta förslag tillsammans med de föreslagna reviderade bebyggelse- och
bygglovriktlinjerna och att stor hänsyn tas till naturvärdena anser
samhällsbyggnadsförvaltningen att föreslagen exploatering bör vara möjlig att genomföra
utan att påtagligt skada riksintressena och de höga naturvärdena. Se vidare under
områdesindelade synpunkter i samrådsredogörelsen.
Yttrandena föranleder följande ändringar av förslaget:
Område 12 Planprogram för Herrviksområdet har reviderats och ersatts med
bebyggelseområde 12, 13 och 14 samt kompletteringsområden och LIS-område.
#85 LRF Gotland
Anna Törnfelt ordf

Yttrande från LRF Gotland på förslaget till fördjupad översiktsplan för
Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025.

2015-10-20

Generella synpunkter på förslaget
LRF Gotland har läst igenom materialet samt hållit ett möte för medlemmar
som är verksamma i området och därmed direkt berörda. Till att börja med
tycker vi att det är ett gediget underlag som väl beskriver ”då- och nuläget” i
området. Vi är också överens om att det är viktigt att bibehålla rådande
karaktär i området och så att säga inte bygga bort det attraktiva landskapet.
Vi tycker dock att underlaget är lite magert i sin beskrivning av hur Region
Gotland vill ”tillåta” utvecklingen på Östergarnslandet. En sammanfattande
bild/beskrivning av hur regionen vill åstadkomma en positiv utveckling för
inflyttning- och säkrad framtida service hade också varit bra att komplettera
underlaget med, då det är på många sidor.
Som lantbrukarnas intresseorganisation bevakar vi förstås lantbrukens
möjligheter till fortsatt produktion. Det är viktigt att bostadsbyggnation
tillåts på ett tillräckligt avstånd till t.ex. djurhållning så att inte framtida
konflikter uppstår. Samtidigt är lokal service från livsmedelsbutiker, skola
e.t.c. mycket viktigt för medlemmarna till gagn för en enklare vardag. Därför
är även våra medlemmar angelägna om att det byggs- och att fler bosätter sig
i området så att tillräckligt befolkningsunderlag uppnås.
Region Gotland har pekat ut Katthammarsvik som en av öns serviceorter
(samhället har därmed lyfts fram och prioriterats). Det hade då varit
intressant med någon form av prognos/bedömning i förslaget av hur stort
befolkningsunderlag som behöver finnas/åstadkommas under perioden från
nu till 2025 för att säkra skola, butik e.t.c. Det hade då varit enklare att
bedöma om rådande förslag matchar behovet av inflyttning. Vi tycker att det
är svårt att läsa sig till vilken potential rådande förslag har för inflyttning
(antal hushåll). Det är också så att (vilket också framkom under LRF-mötet)
att delar av de föreslagna områdena för ny byggnation inte kommer att
bebyggas p.g.a. t.ex. fastighetsägaren inte har den uppfattningen/intresset,
vilket leder till att föreslagen utveckling uteblir.
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Förslagets fulla potential uppnås inte då, vilket vi tycker skulle tas med i
beräkningen för att säkra en positiv befolkningsutveckling för
Östergarnslandet. LRF tycker även att förslaget kunnat innehålla en
inventering av möjliga/intresserade entreprenörer som vill exploatera
mark/bygga på Östergarnslandet, dvs en tidig kontakt för att tydliggöra
denna viktiga förutsättning för ett önskvärt resultat.
En FÖP kan rätt utformad skapa goda förutsättningar för utveckling i ett
område, men även bli onödigt begränsande. LRF menar därför att en mera
generell skrivelse om; ”komplementsbyggnader/förtätning” som smälter in i
befintlig bebyggelsestuktur och inte riskerar komma i konflikt med
lantbruksverksamhet, som ligger utanför utritade områden ska kunna beviljas
bygglov”, borde formuleras och läggas till i förslaget. Annars riskerar vi i
onödan begränsa oss till de förhållandevis få/små utritade områden förslaget
anger, samtidigt som all möjlig bebyggelsebar mark omöjligtvis kan ha
inventerats.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar LRF för lämnade synpunkter.
Den framtida utvecklingen av landsbygden har hög prioritet i samhällsplaneringen och det
råder en stor politisk enighet om vikten av att på olika sätt skapa förutsättningar för att
stimulera en gynnsam utveckling i de utpekade serviceorterna och omgivande landsbygd.
Ett exempel på detta är det förslag till tillväxtprogram som tagits fram under året där just
landsbygdsfrågorna utgör en central del. Förslaget behandlas politiskt under hösten och
kommer att utgöra en central plattform för det framtida utvecklingsarbetet för Gotland.
Ett annat viktigt arbete som kommer att inledas under hösten är att ta fram en utredning
som redovisar en strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud där hela Gotland skall
vara attraktivt för såväl boende som sysselsättning. Utredningen kommer bland annat att
koncentrera sig på att förbättra tillgängligheten till tänkbara serviceorter och mer perifera
områden.
Efter samrådet har riktlinjer för bebyggelse och bygglov setts över och vidareutvecklats. De
utgår i många stycken från landskapsbilden (innefattande jordbruks- och
odlingslandskapet, kulturmiljöer och naturvärden etc) och var och hur ny bebyggelse kan
vara lämplig inom både kärnområden och kompletteringsområden. Om dessa föreslagna
riktlinjer följs torde möjligheten att bygga nya bostäder eller i viss mån verksamheter, öka
inom områden som tidigare varit svårare att bygga i, samtidigt som de höga värden som
finns på platsen inte påtagligt skadas.
Sedan samrådet har även förutsättningarna för ny bebyggelse förändrats avsevärt inom de
områden som nu kommer kunna lösa vatten och avlopp genom större
gemensamhetsanläggningar. Att dessa stora VA-projekt var på gång var inget
samhällsbyggnadsförvaltningen hade kunskap om under framtagandet av
samrådshandlingen. Detta har möjliggjort att ett antal nya bebyggelseområden samt
kompletteringsområden föreslås till utställningen, även i FÖP Katthammarsvik.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen vill också tydliggöra att Kärnområdet som pekas ut inte
innebär totalt byggstopp, men innebär ett område där det på grund av en överlappning av
flera olika höga värden kräver större hänsyn vid en eventuell exploatering. Större delen av
detta kärnområde utgörs av åker-, ängs- och hagmarker. Vissa ytor är inte lämpliga
utifrån en rad förutsättningar, inte minst med tanke på målet att nå ett långsiktigt
hållbart samhälle.
Yttrandet har föranlett ändringar av förslaget enligt ovan.
#87 Teddy Nordgren
Hallvidevägen
Katthammarsvik

Generella synpunkter
Region Gotland har gjort en ambitiös och omfattande översiktsplan för
Östergarnslandet.

Gitarrvägen
Järfälla

De olika historiska och naturvetenskapliga texterna är mycket intressanta och
givande även vid sidan om plandiskussioner.

2015-10-21

Regionens förmåga att följa sina planer
Regionen måste följa sina planer
Regionens förmåga att följa sina planer är en faktor som kan göra att hela
planen kan bli en vacker fasad istället för en plan som följs. Om regionen
inte följer sina planer blir tilltron till dem låg och försöken att kringgå dem
ökar.
Regionen får inte göra planer som man själv inte följer!
I Katthammarsvik har vi i vår närhet några exempel där vi inte kan förstå
regionens agerande, och de gör att tilltron till regionen har skadats.
Regionens märkliga ageranden i Katthammarsvik
Bygglov på parkmark – Hallvide 1:10
Regionens tjänstemän talar för att bebyggelse av flera hus skall ske inom det
område som är markerat Parkmark både i befintlig översiktsplan och denna
FÖP för Östergarnslandet.
Bygglov plåttak på stranden
Under det senaste året har Borgvik tre nybyggda hus vilka ersatt tre tidigare
på stranden i Katthammarsvik. De nya husen är dels mycket större och dels
mycket mer iögonenfallande, från hav och Hammaren. De sticker ut, framför
allt de blänkande plåttaken.
Det finns flera invändningar man kan ha kring detta men några har att göra
med de generella bygglovsriktlinjer som tas upp på sidorna 20 – 21 i planen.
”Öppna landskapsrum och viktiga siktlinjer bör respekteras …”
Sid 62 i planen: ”Ingen ny bebyggelse under + 2 m öh.” Detta gäller kanske
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inte än, vilket gör bygglovet formellt korrekt.
Sommarstuga istället för lada på stranden – Hallvide 1:15
Ett bygglov för att bygga om ladan har till slut blivit ett nytt fritidshus nära
stranden.
Regionen har inte ens följt sitt bygglov?
Hur är det med strandskyddet?
Lov att sätta upp lyktstolpe på stranden – Hallvide 1:15
Regionen tycks ha givit Hallvide 1:15 tillåtelse att sätta upp en lyktstolpe i de
enar som ligger ca 10 meter från strandlinjen.
Hur är det med strandskyddet?
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tack för dina synpunkter!
När arbetet med revideringen av den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet och
Katthammarsvik påbörjades hade redan planuppdrag för Hallvide 1:10 givits av
byggnadsnämnden och planarbetet var uppstartat. När FÖP Katthammarsvik gick ut på
samråd var processen så långt gången som till beslut om antagande av detaljplanen, den
avvaktar att regionens avloppsreningsverk ska uppgraderas för att senare genomföras. För
att tydliggöra detta finns nu den pågående detaljplanen markerad på plankartan över
FÖP Katthammarsvik.
Riktlinjerna att ny bebyggelse inte bör uppföras under + 2m över havet gäller sedan 2010
då översiktsplanen för hela Gotland antogs. Det finns dock undantag b la för
turismverksamhet.
Övriga frågor angående bygglov innanför strandskyddet hänvisas till länsstyrelsen på
Gotland som ansvarar för dispensgivning inom strandskydd.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

#89 Nygarn Utveckling
Gunnar Bendelin ordf
Östergarns IK
Torsten Bäckstrand
ordf.
Östergarn Gammelgarn
Hembygdsförening
Jan Åberg ordf.
2015-10-20

Vi inom utvecklingsbolaget Nygarn, Östergarns IK och Östergarn
Gammelgarn hembygdsförening har tagit del av den Fördjupade
översiktsplanen för" Östergarnslandet och Katthammarsvik" och vill därför
lämna ett yttrande över planen.
v
Det har varit en mycket intressant läsning med den tillbakablick och
nulägesbeskrivning som beskrivs i materialet. Detta dokument ser vi som
mycket användbart för vårt fortsatta arbete att utveckla vår bygd. Vår
gemensamma strävan måste ju vara att säkerställa och utveckla vårt
nuvarande serviceutbud och att vi skapar förutsättningar för nybyggnation
samt bereder möjligheter för etablering både för bosättningar och olika typer
av näringsverksamhet. I detta sammanhang måste poängteras hur oerhört
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viktigt det är att området får behålla Kräklingbo skola med dagis och
förskola i direkt anslutning till varandra.
Vi är väldigt måna om att i vårt arbete med utveckling i området värna om
den bebyggelsestruktur som präglar vår bygd och som bidrar till den starka
dragningskraft som idag existerar.
När vi nu presenterar nya områden för bebyggelse både för förtätning av
nuvarande bebyggelse likväl som för nya bebyggelseområden så har vi haft
att bevara bebyggelsestrukturen som en starkt påverkande faktor.
Vi finner en stor sårbarhet i förslagen i FÖP. Det är väldigt få områden som
ringas in som intressanta områden för ny bebyggelse. Enligt vad vi fått erfara
så finns i högre instanser ex mark och miljödomstolen praxis att då ärenden
prövas så godkännes enbart de strikt inritade områden för exploatering. Det
är ju många faktorer som påverkar om ett område blir bebyggt såsom, att
området skall bedömas som lämpligt av myndigheter, att grannar och andra
yttrandegrupper godkänner, att markägaren är intresserad av exploatering, att
en säker lösning finns för VA etc. etc. I praktiken innebär det att även om
området är inringat som bebyggelsebart område så är det inte säkert att just
detta område blir bebyggt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för det utförliga yttrandet som lämnats, det innehöll
för regionen ny information om den stora VA-utbyggnad som är under genomförande där
Nyhagens Vatten och Avlopp bidrar till utvecklingen på Östergarnslandet. Detta har
inneburit att planförslaget har reviderats och fler bebyggelseområden och
kompletteringsområden nu föreslås. Se vidare under avsnittet Förslag till nya
bebyggelseområden i samrådsredogörelsen. Utöver att nya områden föreslås så har även
avsnittet riktlinjer för bebyggelse och bygglov omarbetats med tydligare krav och möjligheter
för bebyggelseutveckling. Att bygga bostäder är som ni understryker ovan en komplex
fråga där många parametrar spelar in för att få en lämplig markanvändning och en
hållbar samhällsutveckling. Samhällsbyggnadsförvaltningen strävar efter att de områden
som föreslås i den fördjupade översiktsplanen så långt som möjligt i detta översiktliga
sammanhang bör vara genomförbara, därmed inte sagt att alla områden kommer att
genomföras inom en snar framtid. Det är alltid upp till markägaren att besluta över om en
exploatering ska genomföras på sin mark och grannar har alltid möjligheten att överklaga
beslut, så är plan- och bygglagen uppbyggd. Samhällsbyggnadsförvaltningen vill också
understryka att områdena på plankartan är schematiskt utlagda, den exakta
avgränsningen och exploateringsgraden fastställs inte förrän i detaljplane- och
bygglovprocessen. Detta framgår tydligt både på plankartan och i planhandlingen varför
överklagande myndigheter har att ta ställning till detta vid ev. överprövningar.
Yttrandet föranleder ändringar av planförslaget enligt ovan.
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#65 Johan Lundberg
Gartarve 1:43
Jan Åberg
Gartarve 2:1
Josef Lindström
Glose 1:4
Lars Klintström
Gartarve 1:20

Efter att ha tagit del av informationen i den fördjupade översiktsplanen, dels
i tryck, dels vid informationsmötet i Kräklingbo Bygdegård, vill vi framföra
följande vad gäller de föreslagna bebyggelseområdena i Gammelgarn (3, 4, 5,
6, 9 och 10):
 Vi noterar att jordbruksmark inte tas i anspråk i dessa föreslagna
områden. Men vi vill påpeka att flera av områdena, främst 4, 5 och 6,
ligger i omedelbar anslutning till områden för djurhållning, främst
nöt men även får. Det har visat sig mindre lämpligt att anlägga ny
bebyggelse på sådant sätt, eftersom det lätt leder till konflikter kring
lukt, flugor, ljud med mera.

Björn Eriksson
Rommunds 1:25
Per-Johan Eriksson
Enge 2:1
2015-10-01
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för ert yttrande. Samhällsbyggnadsförvaltningen är
medveten om problematiken kring djurhållning och bostäder. Därför har Miljö- och
hälsoskyddsnämnden nyligen godkänt nya riktlinjer för avstånd till djurhållning och de
riktlinjerna ska även behandlas av byggnadsnämnden. I kommande bygglovs- och
detaljplaneprocess för dessa områden är detta en viktig fråga att hantera så att nya
bostäder inte inskränker på pågående lantbruksverksamheter. De föreslagna
bebyggelseområdena är schematiskt utlagda på plankartan vilket innebär att justeringar
av områdens storlek och exploateringsgrad kan komma att behöva göras i kommande
processer. Se vidare under avsnittet Områdesindelade synpunkter i samrådsredogörelsen
vilka ändringar yttrandet har föranlett.
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Bebyggelseriktlinjer
#38 Miljöpartiet
de Gröna på Gotland
2015-09-29

En synpunkt som berör flera av de föreslagna områdena är vad som sägs i
första punkten under ”Riktlinjer för bebyggelse i skog” (sid. 21, högst upp):
”Ny bebyggelse ska placeras så att skogsbrynen bibehålls”. Flera
bebyggelseområden, t.ex. nr. 1 och nr. 5, ligger just i skogsbryn, och utblickar
från skogskant mot öppna landskapsavsnitt nämns i flera fall som en positiv
faktor. Man kan fundera över i vad mån det finns en inbyggd motsägelse i
det här, och i vad mån det går att lösa med detaljerad anpassning på plats.

#23 Länsstyrelsen på Bebyggelseriktlinjerna som presenteras i planförslaget utgör de
Gotland
utgångspunkter som ska tillämpas vid prövning av bygglov och detaljplaner.
2015-09-28
Utgångspunkten är de ställningstaganden som gjorts i översiktsplanen
ByggGotland 2025.
Bebyggelseriktlinjerna är uppdelade i ett avsnitt om ”Bebyggelseriktlinjer”,
”Generella bygglovliktlinjer” och ”Generella bygglovriktlinjer för
Östergarnslandet”. Senare i planförslaget tillkommer ytterligare riktlinjer för
bebyggelse inom ”Kärnområden för skydd och bevarande av pågående
användning”. Denna disposition gör det svårt att bedöma vilka riktlinjer som
gäller för vilka omåden och skulle kunna göras tydligare. Att begreppen
”Bebyggelselirklinjer” och ”Bygglovriktlinjer” används parallellt gör det svårt
att bedöma om dessa konsekvent gäller både detaljplaner och
bygglov/förhandsbesked.
Som helhet är bebyggelseriktlinjerna rimliga ur ett kulturmiljöperspektiv.
Samlad bebyggelse ska eftersträvas vid nyetablering och bebyggelse på
åkermark och i det öppna kulturlandskapet undvikas. Det bör tydligare
framgå att det har med läsbarheten av det historiska landskapet att göra och
att detta är viktigt för en fortsatt socialt hållbar utveckling. På sid 17, i
avsnittet om landskapsbilden, framgår att landskapets historia är viktig, och
att förändringen i landskapet är en naturlig process. Detta avsnitt är väldigt
bra, men kopplingar mellan det här avsnittet och rutan med punktsatserna på
sid 15 kan göras tydligare. Fokuset på det byggda kulturarvet och dess objekt
bör kompletteras med det immateriella kulturarvets betydelse enligt
presenterade synpunkter i avsnittet ”Riksintresse kulturmiljö”. Riktlinjerna
motiverar även väl varför ny bebyggelse på jordbruksmark bör undvikas.
I ”Bygglovsriktlinjer naturvärden” presenteras de naturtyper som är extra
värdefulla att bevara. Länsstyrelsen anser att det är positivt att det tydligt
framgår att en ensklid exploatering genom bygglov eller förhandsbesked kan
kräva en naturinventering som visar att värden på platsen inte skadas.
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Länsstyrelsen vill lägga till att dessa naturtyper har ett stort värde i att inte
minska i omfång vilket skulle kunna uttryckas tydligare i riktlinjerna.
#55 Tekniska nämnden
Region Gotland
2015-09-30

Bebyggelse
Bebyggelseriktlinjer
Lägsta plushöjd för befintlig marknivå vid ny etablering av bostäder bör även
tillämpas i bebyggelseområden som inte ligger längs med kusten.
Regionen äger mark inom hälften av de utpekade bebyggelseområdena i
Katthammarsvik. Mark utpekad som möjlig för ny bebyggelse på övriga
Östergarnslandet ligger på privat mark och blir fråga om privata
exploateringar.
På ett område där regionen är ägare av mark i Katthammarsvik krävs
ändring av gällande detaljplan för att kunna exploatera eftersom området är
planlagt som parkmark. På övriga markområdena där regionen är markägare
krävs detaljplaneläggning inför exploatering.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkomna synpunkter. Sedan samrådsförslaget
har arbetet med att förtydliga bebyggelse- och bygglovriktlinjerna fortsatt inom
samhällsbyggnadsförvaltningen. Riktlinjerna har vidareutvecklats där utgångspunkten är
”var” och ”hur” där landskapsbilden och naturvärdena är vägledande. Gällande att
riktlinjen för lägsta plushöjd för befintlig marknivå även bör tillämpas i
bebyggelseområden som inte ligger längs kusten, bör denna fråga hanteras i
aktualitetsförklaringsprocessen av översiktsplanen för Gotland.
Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)
#19 Mats och Elisabeth
Tevall
Tomase 1:75
Katthammarsvik
2015-09-23

LIS-områden
Vi är mycket tveksamma till att LIS är ett verksamt verktyg som uppfyller sitt
syfte i de två utpekade områdena på Östergarnslandet. Genomslaget för LIS
i Sverige, som funnits sedan 2010, är fortfarande lågt. Kunskap och
erfarenheter hos myndigheter är ännu bristfälliga. I telefonsamtal med
Region Gotlands personal, bland annat de som svarar för FÖP:en råder en
osäkerhet. Inga klara svar ges på olika frågor. I de LIS-områden i Sverige
som hittills pekats ut har i de flesta fall handlat om att göra ny bebyggelse
möjlig. Det har i sig setts som en landsbygdsutveckling. Ett strandnära
boende har utgjort en lockelse att få fler att bosätta sig på orten. Detta har
varit ett viktigt led i ortens utveckling och tillväxt.
Inom de föreslagna aktuella LIS-områdena i Katthammarsvik och Herrvik
finns inga möjligheter till ny bebyggelse. Då återstår att få till anläggningar,
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anordningar och verksamheter inom dessa områden.
Vi ser inte fördelarna med att det utpekade området i Katthammarsvik blir
ett LIS-område. Inom området finns redan idag en stor potential i befintliga
lokaler, byggnader och mark där olika typer av verksamheter kan öka
ytterligare och därmed resultera i tillväxt som kan generera fler hel- och
delårsboende samt besökare till Östergarnslandet. Se vidare reflektioner kring
detta nedan.
Att befolka en plats
Konsten att befolka en plats har att göra med många samverkande faktorer.
Det vi kan se så är det nästan en nödvändighet att Östergarnslandet befolkas
mer och Östergarnslandet rymmer också plats för fler helårs-, och
delårsboende samt besökare. Därför är vi också positiva till föreslagna nya
bebyggelsemöjligheter. Till detta följer att vatten- och avloppsfrågan löses
och vi förutsätter att kommunen (läs: regionen) på olika sätt medverkar till
detta.
Stränderna och naturen
Stora delar av Östergarnslandet är utpekat som riksintresse för kultur- och
naturvård. Här finns många orörda kuststräckor, ålderdomliga
landskapsbilder och därmed många möjligheter till naturupplevelser. Varför
inte lyfta fram detta mer och på olika sätt ytterligare öka tillgängligheten i
syfte att befolka platsen Östergarnslandet. Exempelvis förbättrade vägar
längs kuststräckor och vackra naturområden i inlandet, för bilar, cyklister och
vandrare samt förbättrad skyltning. De många möjligheterna till bad behöver
också lyftas fram mer. I samrådsförslaget nämns nästan enbart Sandviken. I
vårt tycke har Grynge, Sjauster och Ardrestränderna högre attraktionskraft.
Badstränderna nämns i turistbroschyrer men det är lite svårt att hitta dit. Ska
man förklara vägen för någon så blir det lite svepande... det finns en liten
skylt och sedan är det några brevlådor och där svänger man Vi föreslår bättre
skyltning. Tydlig skylt med begreppet badstrand räcker. Attraktionen till
Östergarnslandet handlar väldigt mycket om alla varierade och dramatiska
kuststräckor, orörda naturområden i inlandet samt fantastiska badstränder.
Näringsverksamheter
Restauranger och caféer är också viktiga faktorer i konsten att befolka en
plats. Vi tycker att det behövs fler restauranger och caféer på olika platser på
Östergarnslandet. Konkurrens ger bara positiva effekter. Alla får fler kunder.
Det är ett välkänt faktum när det gäller att befolka en plats.
När vi läser i samrådsförslaget om tankarna kring LIS i Herrvik så står det
bland annat "en utveckling av Hamnkrogen med konferens och
övernattningsmöjligheter". Vi funderar över varför man inte kan ha det
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redan idag. Som förslag står också fler fiskebodar för fritidsboende, gästkaj,
café m.m. Vi funderar varför man inte kan genomföra detta med olika
dispenser. Behövs verkligen LIS frågar vi oss. Den risk vi ser med LIS är att
alla tyglar släpps lösa och ingen hänsyn alls tas till riksintresse och bevarande
med tanke på områdets stora natur- och kulturvärden som i sig är en
attraktion för att befolka en platsen. Vi känner till att Länsstyrelsen kommer
att ha rollen som överprövande instans. Men Länsstyrelsen på Gotland
uttrycker i beslutet om nytt strandskydd på Östergarnslandet (nov 2014) att
utpekade LIS-områden kan exploateras för att ge näringslivet möjligheter att
dra nytta av en strandnära lokalisering.
I Katthammarsvik finns redan befintliga byggnader, lokaler och mark för den
som vill utöka näringsverksamheter. Om man exempelvis tittar på
Hantverkshuset i Katthammarsvik så finns en befintlig lokal. Hade det inte
runnits en företagare som fyllde lokalen med innehåll och drev verksamheten
hade det inte hänt någonting alls i lokalen. Vi har funderat över hur LIS i
Katthammarsvik kan öka tillväxten, resultera i landsbygdsutveckling och vara
en faktor i begreppet att befolka platsen Östergarnslandet. Potential i lokaler
och byggnader finns redan idag. Inom det orangefärgade föreslagna LISområdet ser vi inga platser för ny bebyggelse. Och var skulle man få plats
med fler fiskebodar för uthyrning. Möjligen att Borgvik kan bygga någon
extra uthyrningsstuga vid badviken. Den yta vi ser som möjlig är grusplanen
mellan Rökeriet och Borgvik som idag används som parkering. Den är inte
lämplig för ny bebyggelse.
Eftersom de allra flesta fastigheter inom det orangefärgade LIS-området i
Katthammarsvik ägs av delårsboende så tror vi (men vi kan ha fel!) att
incitamentet att på sina respektive fastigheter anordna café, ha
uthyrningsstugor eller annan inkomstbringande verksamhet är låg. Möjligen
kanotuthyrning. I samrådsförslaget nämns även kompletterande bebyggelse.
Eftersom nästan hela det orangefärgade området, förutom ytan mellan
Rökeriet och Borgvik, ligger under tvåmetersnivån så kan det ju inte bli fråga
om kompletterande bebyggelse utan om olika typer av anordningar,
anläggningar och verksamheter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkommet yttrande.
Det är riktigt att den nya strandskyddslagen där möjligheten för kommunerna att peka ut
LIS-områden än så länge inte har fått ett sådant stort genomslag. Detta kan förklaras
med att ett LIS-område först måste pekas ut i en översiktsplan vilket innebär en längre
process för många kommuner. Därefter ska områdena detaljplaneläggas och det är där den
egentliga prövningen från länsstyrelserna görs om det planerade verksamheten eller
bebyggelsen kan komma att få de långsiktiga sysselsättningseffekterna och den
landsbygdsutveckling vilket lagen ska syfta till. Lagstiftningen är därför inte prövad i
”skarpa lägen” på så många plaster i landet och tjänstemän inom både stat och kommun
har inte haft möjlighet att skapa sig erfarenheter kring lagstiftningen i praxis. På Gotland
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finns det en detaljplan som är först ut att prövas efter ett utpekande i FÖP Storsudret och
Burgsvik, Vändburg hamn. Länsstyrelsen på Gotland har givit sitt samtycke till att ge
dispens från strandskyddet utifrån detta syfte.
Att bostäder inte kan pekas ut inom dessa föreslagna LIS-områden handlar i
Katthammarsviks fall att området ligger under + 2 m över havet samt att
samhällsbyggnadsförvaltningen i första hand ser en vidareutveckling av näringslivet som en
möjlighet till landsbygdsutveckling och en ökad inflyttning i och med de i övrigt föreslagna
bebyggelseområdena i FÖP Katthammarsvik. I Herrvik föreslås också
näringslivsutveckling framför bostäder då bostäder inom denna aktiva fiskehamn inte
anses förenliga med den pågående verksamheten. Däremot ges möjlighet till
turismutveckling där övernattning kan vara en del i konceptet vilket också är möjligt inom
områden under + 2 m över havet.
Som ni nämner i yttrandet finns det en stor potential i befintliga lokaler och verksamheter
och en utveckling av dessa stödjer förslaget med LIS-område. I Katthammarsvik är
strandskyddet upphävt inom den befintliga detaljplanen, vilket dock innebär att vid en
ändring av den detaljplanen så inträder strandskyddet på nytt. Att peka ut dessa LISområden underlättar därför kommande processer då ytterligare ett dispensskäl finns för
länsstyrelsen att hantera. Ett LIS-område innebär inte att ”alla tyglar släpps lösa”, utan
prövningen sker utifrån en rad kriterier i lagstiftningen liksom skrivningar om syfte i den
fördjupade översiktsplanen. Vid detaljplaneläggningen krävs en tydlig beskrivning och
analys av sysselsättningseffekter och hur exploateringen ska bidra till en långsiktig
landsbygdsutveckling. En exploatering får inte strida mot strandskyddets grundläggande
syften, dvs påtagligt inskränka på djur- och växtliv samt allmänhetens tillgänglighet till
stranden. Efter samrådet har LIS-områdena reviderats. I Katthammarsvik har området
längs Kattviken krympts för att centreras kring fiskeläget, hamnen, piren samt badplatsen
därför att samhällsbyggnadsförvaltningen anser att där finns störst potential för
näringslivsutveckling i samklang med pågående verksamheter. Parkeringen är en viktig
fråga som behöver lösas vid en ev. detaljplaneläggning av området.
Att lösa vatten och avlopp är som ni nämner en av de grundläggande frågorna vid
exploatering av nya områden. Regionen ser mycket positivt på de storskaliga privata
initiativ som har tagits på Östergarnslandet för att på ett uthålligt sätt lösa den frågan
inom stora delar av Östergarn och delar av Gammelgarn. Regionen samarbetar med dessa
bolag bl. a genom anslutningspunkter för dricksvatten vid regionens bräckvattenverk i
Herrvik. Även inom det kommunala verksamhetsområdet i Katthammarsvik har stora
investeringar gjorts, dels genom ovan nämnda bräckvattenverk för dricksvatten samt att
avloppsreningsverket i Katthammarsvik ska uppgraderas så att fler anslutningar till detta
är möjligt. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att regionen i hög grad medverkar till
vatten- och avloppslösningar på Östergarnslandet.
Gällande cykelinfrastrukturen driver regionen tillsammans med Trafikverket ett arbete för
att utveckla cykelleder. Först ut är troligtvis Fårö och därefter kommer Österganslandet
och Storsudret. I första hand föresås en cykelled från Katthammarsvik till Herrvik.
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Regionen har inte möjlighet att göra insatser på privata vägar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i att skyltningen till de vackra stränderna på
Östergarnslandet bör förbättras och den delen av yttrandet lämnas till teknikförvaltningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser härmed att yttrandet tillgodoses i planförslaget.
#79 Cecilia Herzog
Grogarnsvägen
Jeanette Lundén,
Lassar Kviar
2015-10-19

Mer utveckling på Östergarnslandet - LIS
Anga är ett lämpligt område för LIS, ett fantastisk vackert område som de flesta inte
känner till. Utsikten över bukten, från Slite till Grogarnsberget är svårslagen!
Ett verkligt tillskott för besöksnäringen på östra sidan av ön! Kan även locka till fast
boende. En diskret bebyggelse i skogsbrynet skulle kunna planläggas utan att
störa befintlig bebyggelse eller framförallt inte inkräkta på strandupplevelsen.
Tillfarten kan ordnas med en därför dimensionerad väg. Verksamhet som
strandkafé och dylikt skulle också lämpa sig.
Sandviken/Grynge är likaså områden där man kan bygga nära havet, diskret i
skogsbrynet, och samtidigt bevara strandupplevelsen.
Dessa två tidigare föreslagna områden för LIS, Anga och Sandviken, skulle
även ge spillover-effekter till både Katthammarsviks liksom Herrviks
verksamheter.

Anga och Sandviken som LIS ger begreppet LIS den funktion som det är
avsett för. Även Kräklingbo kanske får en "släng av sleven", blir mer
attraktivt för fast boende.
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter och instämmer i att Anga är en
mycket vacker plats. Möjligheten att peka ut Anga som LIS-område har varit föremål för
undersökning under framtagandet av samrådsförslaget. Den samlade bedömningen är dock
att verktyget inte är lämpligt att använda på denna plats. De krav som lagstiftningen
ställer för utpekande av LIS på Gotland kan inte anses uppfyllas just här. Området
ligger inte i närheten av befintlig service och att bygga innan för strandskyddet anses inte
kunna bidra till de långsiktiga sysselsättningseffekter eller den landsbygdsutveckling som
lagstiftningen syftar till. Dessutom är Gotland ett av de områden i Sverige där LISområden ska pekas ut med hög restriktivitet. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör
bedömningen att inte heller Sandviken och Grynge lever upp till de kriterier som krävs för
ett utpekande, och då i första hand på grund av naturreservat och höga naturvärden. Se
vidare under avsnittet Förslag till nya bebyggelseområden i samrådsredogörelsen.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.
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Områdesindelade synpunkter
SBF har tagit samtliga yttranden i beaktning vid omarbetning av förslaget och ett flertal yttranden har
föranlett till justeringar i utställningsförslaget. I de fall då yttranden behandlar samma eller liknande
fråga besvaras de gemensamt.

Område 1

KRÄKLINGBO
GURPE
#38 Miljöpartiet
de Gröna på Gotland

Detta bebyggelseområde ser ut att kunna fungera fint, förutsatt att hänsyn tas
till eventuella naturvärden i skogen. Bebyggelseområdet sluter an till befintlig
bebyggelse vid Gurpe. Se även resonemanget ovan om skogsbryn.

2015-09-29

#23 Länsstyrelsen på I området finns inga fornlämningar registrerade. Det omfattas inte heller av
Gotland
något riksintresse. Länsstyrelsen delar bedömningen att platsen kan tåla en
mer omfattande exploatering. Dock bör skogsstyrelsens yttrande beaktas vid
2015-09-28
nyetablering i skog.

#53 Gotlands Botaniska
Förening
Jörgen Pettersson ordf.

Från floristisk synpunkt har GBF inga synpunkter på en eventuell exploatering
av detta område. Notera dock att den föreslagna markerade åsryggen utgörs av
Ancylusgränsvallen i området. Den kan därför ha ett vetenskapligt värde för
kommande geologiska undersökningar avseende detta stadium av Östersjön

2105-09-30
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter. Vid en eventuell exploatering och
detaljplaneläggning av området sker en granskning utifrån bl. a Naturvärdeskartan för att
säkerställa naturvärdena. Eventuellt kan ytterligare inventeringar då behöva göras i
området. Sedan samrådet har bebyggelse- och bygglovriktlinjerna vidareutvecklats. Detta
gäller även riktlinjerna för bebyggelse i skog.
Yttrandena föranleder följande förändringar av planförslaget:
Ett förtydligande av eventuella krav på naturvärdesinventeringar läggs till texten.
Bebyggelse- och bygglovriktlinjerna har omarbetats.

Område 2

KRÄKLINGBO
PRÄSTGÅRDEN
#38 Miljöpartiet
de Gröna på Gotland

Bebyggelseområdet är bra placerat. Miljöpartiet ser också att man skulle kunna
öppna för att utöka bebyggelseområdet med den plana åkeryta som ligger på
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2015-09-29

vänster sida då man svänger in mot bebyggelseområdet om man kommer från
Ala-hållet. Detta blir då visserligen ett undantag till regeln att inte bebygga
åkermark, men denna yta är relativt liten. Här avses bara den lägre liggande
åkerytan, inte torrbackarna åt kyrkans håll till. Att koncentrera fler bostäder
här är positivt i detta centrala område där det till exempel är nära till skola.

#23 Länsstyrelsen på
Gotland

Området ligger inom riksintresset för kulturmiljö men länsstyrelsen anser att
en förtätning är möjlig utan att riksintresset skadas. Hänsyn ska tas till
upplevelsen av närheten till kyrkan och synligheten av denna. Inga registrerade
fornlämningar finns i området.

2015-09-28

#53 Gotlands Botaniska
Förening
Jörgen Pettersson ordf.

Från floristisk synpunkt har GBF inga synpunkter på en eventuell exploatering
av detta område.

2015-09-30
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter och anser att det bör vara möjligt
att utöka bebyggelseområdet i enlighet med miljöpartiets yttrande.
Yttrandena föranleder följande ändringar:
Området har genomgått en del förändringar sedan samrådsförslaget. Till föreslaget område 2
har ett nytt bebyggelseområde lagts till inom fastigheten Kräklingbo Prästgården.

Område 3

GAMMELGARN
GANNARVEÄNGE
#38 Miljöpartiet
de Gröna på Gotland
2015-09-29

Miljöpartiet ser inte något hinder för bebyggelse i den del av området som
ligger norr om kraftledningsgatan. Beträffande området söder om
kraftledningsgatan är det mer tveksamt om bebyggelse kan ske utan att skada
naturvärden då marken utgörs av äldre kalkbarrskog som betas. Detta
bebyggelseområde ställer stora krav på detaljplanernas utformning för att inte
bebyggelsen ska påverka betesmarken/skogen negativt. Det är svårt att se hur
nya randzoner av bebyggelse längs skogskanten ska undvikas. Miljöpartiet är
tveksamt till den delen av bebyggelseområdet som är belägen söder om
kraftledningsgatan.

#23 Länsstyrelsen på Området ligger delvis inom riksintresset för kulturmiljö. Länsstyrelsen anser
Gotland
att förtätning enligt förslag inte påverkar kulturmiljön på ett påtagligt negativt
sätt. Riksintressets höga kulturvärden kan här komma att bli en resurs för fler.
2015-09-28
Inom området finns ett antal fornlämningar att ta änsyn till (registrerade täkter
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RAÄ Gammelgarn 286
bergart/mineral 118:1).

#53 Gotlands Botaniska
Förening
Jörgen Pettersson ordf.

och

278,

kalkugnsruin

127:1,

fyndplats,

Längs båda sidor av vägen förekommer betesmarker. Det finns dock redan nu
insprängda hus närmast vägen. Eventuella mindre kompletteringar av
bebyggelse får inte försvåra det fortsatta betet i området.

2015-09-30
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter. Föreslaget bebyggelseområde
sträcker sig delvis inom skogsbetesmark. Bedömningen är att bete fortsatt kan hållas i
området, dock längre in från vägen. Vid detaljplaneläggning ska riktlinjer för
hänsynsavstånd för djurhållning följas.
Vid detaljplaneskedet utreds närmare exakta exploateringsmöjligheter där pågående bete
och dess fortsättning är en planeringsförutsättning att ta hänsyn till. Med stor sannolikhet
innebär planförslaget dock att betesarealen kommer att minska. Bedömningen från
samhällsbyggnadsförvaltningen är att resterande betesmarker är av så stor areal att det inte
bör inverka alltför negativt för flora och fauna i omgivningen. Genom detaljplaneläggning
kan ett helhetsgrepp tas istället för uppkomsten av enskilda bygglov. Vid detaljplaneläggning
görs behovsbedömning om ett ev. krav på miljökonsekvensbeskrivning liksom att krav på
arkeologisk undersökning kan ställas. Planförslaget har sedan samrådet vidareutvecklats
angående riktlinjer för gestaltning och anpassning till landskapet ex bebyggelse i skog och
randzoner.
Yttrandena föranleder inga ändringar av förslaget.

Område 4

GAMMELGARN
GANNARVE
#38 Miljöpartiet
de Gröna på Gotland
2015-09-29

Miljöpartiet anser att detta bebyggelseområde är helt olämpligt. Det är inte
rimligt att ens med en god detaljplaneplanering kunna undgå att skada de
naturtyper som är av särskilt intresse att bevara. Området utgörs av betad
alvarmark, grusalvar, i mosaik med äldre kalkbarrskog. Äldre kalkbarrskog är
en internationellt sett ovanlig naturtyp. Betesmarker, och framförallt
skogsbetesmarker, är också miljöer som har en nedåtgående trend, och där
Gotland utgör ett undantag som fortfarande har en hel del av denna naturtyp
kvar. Den betade alvarmarken är i god hävd, och här växer arter som solvända,
fårsvingel, nagelört, brudbröd, backtimjan, Sanktpersnycklar, axveronika,
grusbräcka, jordtistel, fältsippa och brudbröd. Inne bland träden finns arter
som blåsippa, blåmossa och gammelgranlav. Sannolikt kan skogen på platsen
vara växtplats för flera ovanliga marksvampar. Miljöpartiet anser att det är
olämpligt att här förlägga ett bebyggelseområde på oexploaterad naturmark.
56

Jämför också andra punkten under ”Riktlinjer för bevarande av
landskapsbilden” (sid. 20): ”...Ny bebyggelse bör heller inte äventyra eller
försvåra ett pågående bete.”
Även om betet skulle upphöra finns
naturvärdena i trädskiktet och till viss del i markskiktet sannolikt kvarsannolikt
kvar under en tid framöver, även om en igenväxning skulle ske.
Tvärs över vägen, söderut från bebyggelseområde 4, finns en produktionsskog
med tall. Här är kontinuiteten av gamla träd bruten, och naturvärdena är
sannolikt låga. Miljöpartiet föreslår därför att tydligt öppna för bebyggelse här
istället. På så sätt kan de boende precis i anslutning till sitt boende ha tillgång
till öppna blommande betesmarker marker i mosaik med halvöppna betade
skogar, samtidigt som bebyggelsen inte konkurrerar med dessa värden.

#23 Länsstyrelsen på Länsstyrelsen instämmer med Region Gotland att området är lämpligt för
Gotland
exploatering. Även här bör skogsstyrelsens yttrande beaktas.
2015-09-28
#53 Gotlands Botaniska
Förening
Jörgen Pettersson ordf.
2015-09-30

Vad GBF kan förstå utgörs området till stora delar av aktiv betesmark.
Markerna är rika med kalkkullar och gles hällmarkstallskog. Området måste
betecknas som 9070 Trädklädd betesmark, ett habitat som 2013 rapporterades
med ogynnsam bevarandestatus (dålig och blir sämre) till EU i Boreal region
(dit Gotland räknas). Området kan därför inte komma i fråga för en
exploatering. Området stryks från bebyggelseområden i FÖP.
Om någon del av området längst i sydost, där tätare skog finns, inte omfattas
av betet kan möjligen några tomter bebyggas där. Mer lämplig för bebyggelse
är den ungskog som finns väster om körvägen, som från landsvägen leder
söderut. Här kan man förmoda att naturvärdena är reducerade.

#85 LRF Gotland
Anna Törnfelt ordf

Område 4 är ok och borde kunna utökas.

2015-10-20
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för lämnade synpunkter. Efter ytterligare granskning
av området har samhällsbyggnadsförvaltningen kommit till slutsatsen att område 4 föreslås
utgå som bebyggelseområde och ersättas av ett mindre kompletteringsområde i anslutning till
befintliga tomter. Efter besiktning av föreslaget område på motstående sida anser
samhällsbyggnadsförvaltningen att på grund av riksintresse för kulturmiljövården och den
rådande bebyggelsestrukturen att det inte är lämpligt med bebyggelse på den sidan av vägen.
Yttrandena föranleder följande ändring av förslaget:
Område 4 utgår som bebyggelseområde och ersätts av ett mindre kompletteringsområde.
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Område 5

GAMMELGARN
KYRKJUVESROMMUNDS
#38 Miljöpartiet
de Gröna på Gotland
2015-09-29

Miljöpartiet anser att det finns några tveksamheter kring detta
bebyggelseområde. Dels är det oklart hur den anrika men känsliga miljön vid
Gammelgarns kyrka påverkas av det planerade bebyggelseområdet. I
planprogrammet uppges att ny bebyggelse med rätt placering kan få fina
utblickar mot Gammelgarns kyrka. Miljöpartiet anser att viktigare än
privatbostädernas utblickar är att miljön och upplevelsen av kyrkomiljön inte
störs av den nya bebyggelsen.
Ett annat frågetecken är vilken inverkan bebyggelsen har på naturvärdena på
platsen. Området har fina bryn av slån, skogstry, nypon och en. Dessa
blommande bryn är ofta viktiga för insekter och fåglar. I området finns äldre
skog med gammal senvuxen tall, ut mot kanten i mosaik med buskar och
sandgräshed. Själva skogen i kanten av bebyggelseområdet är utgörs av äldre
gran och tall och är sannolikt av stor betydelse för en rik biologisk mångfald.

#23 Länsstyrelsen på Området utgörs av gles tallskog på sand i anslutning till betesmark i öster.
Gotland
Omedelbart väster om ligger ett område som är ”Prioriterat för skydd”, dvs ett
område med så höga naturvärden att det planeras skyddas som naturreservat.
2015-09-28
Länsstyrelsen anser att det föreslagna området inte kan anses följa Region
Gotlands egna riktlinjer om att ny bebyggelse bör tillkomma om det är
komplettering eller förtätning till befintlig bebyggelse. På grund av detta i
kombination med den skyddsvärda miljön - gles tallskog på sand - ställer sig
länsstyrelsen tveksam till förslaget. En registrerad fornlämning finns inom
området (fyndplats 147:1).
#53 Gotlands Botaniska
Förening
Jörgen Pettersson ordf.
2015-09-30

#85 LRF Gotland
Anna Törnfelt ordf

Området är numera obetat. Delvis består det av alvarmark, som utgör en
fortsättning mot sydost av de mer omfattande alvaren nordväst om körvägen.
Närmare betesmarkerna österut ligger kaninbetade sandmarker med arter som
ofta förekommer på alvarmarker. Längre söderut finns två alvargläntor (se
bilaga 1). Alvarmarkerna förhindrar en exploatering av större delen av
området. Norr om landsvägen kan möjligen någon tomt få plats. Endast
dungen i nordost närmast landsvägen kan i övrigt komma i fråga för
bebyggelse (se bilaga 1). I övrigt stryks detta område från bebyggelseområden.

Område 5: Kan fungera om hänsyn (avstånd) tas till djurhållande verksamhet
(bete/åker).
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2015-10-20
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter. Bebyggelseområdet är visserligen
ett nytt bebyggelseområde men samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är lokaliserat i
anslutning till befintliga bebyggelsegrupper kring Gammelgarn kyrka. En exploatering här
binder samman bebyggelsestråk i området och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är
en lämplig plats för ny etablering av bostadshus. Området trafikeras idag av både
kollektivtrafik och skolskjuts samt har ett förhållandevis kort avstånd till serviceorten
Katthammarsvik. Ytterligare bostadshus här stöttar serviceorten. En etablering av väl
avvägda bostadshus gällande placering, skala och form kan harmonisera med omgivningarna
kring kyrkan utan att störa. Hur detta på bästa sätt kan utformas med hänsyn till
naturvärden och djurhållning samt till vilken exploateringsgrad prövas genom
detaljplaneläggning.
Yttrandena föranleder inga ändringar av förslaget.

Område 6

GAMMELGARN
SJAUSTRUKROCKEN
#38 Miljöpartiet
de Gröna på Gotland

Miljöpartiet tillstyrker bebyggelseområde 6.

2015-09-29
#23 Länsstyrelsen på Området angränsar till riksintresse Gammelgarn kyrka, vilket är en resurs för
Gotland
framtida bebyggelse. Viktigt att tallskogen bibehålls vid eventuell nyetablering
inom föreslaget område och att bebyggelsen inte bryter de utblickar i
2015-09-28
landskapet som erbjuds på platsen. I sydvästra delen finns en fornlämning
registrerad (tjärdal Gammelgarn 108:1), vilken med fördel kan synliggöras och
förklaras med skyltning.
#53 Gotlands Botaniska Från floristisk synpunkt har GBF inga synpunkter på en eventuell exploatering
Förening
av detta område.
Jörgen Pettersson ordf.
2015-09-30
#65 Johan Lundberg
Gartarve 1:43



Område 6, eller "Tjock Hagen", är mindre lämpat för bebyggelse
eftersom det används flitigt i jordbruket. Bättre i så fall att flytta det
något åt syd, på samma sidan vägen.

Jan Åberg
Gartarve 2:1
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Josef Lindström
Glose 1:4
Lars Klintström
Gartarve 1:20
Björn Eriksson
Rommunds 1:25
Per-Johan Eriksson
Enge 2:1
2015-10-01
#85 LRF Gotland
Anna Törnfelt ordf

Område 6: Inte heller område 6 anses lämpligt då det ligger i nära anslutning
till verksamhet med djurhållning.

2015-10-20
Samhällsbyggnadsfö Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter. Vid en eventuell ändrad
rvaltningen
markanvändning från dagens föreslås att området genom detaljplaneläggning kan prövas för
annat ändamål. En fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande och ställer inte krav
på att markanvändningen ska ändras. Däremot vill planförslaget ge förutsättningar för att i
framtiden kunna nyttja marken på detta sätt.
Yttrandena har föranlett följande ändring av förslaget:
Bebyggelseområdet har fått namnet Tjockhagen i utställningsförslaget.

Område 7

ANGA BAJU
#38 Miljöpartiet
de Gröna på Gotland

Miljöpartiet tillstyrker bebyggelseområde 7.

2015-09-29
#23 Länsstyrelsen på Området ligger inom ett komplext fornlämningsområde: Anga 83:1
Gotland
bytomt/gårdstomt (bevakningsobjekt), och Anga 83:2 fossilt åkerområde
(bevakningsobjekt). Vidare finns en ödegård med husgrunder och trädgård.
2015-09-28
Området är ett stort kustnära område som är mycket ägosplittrat enligt
skattläggningskartan från år 1700. Att det legat en gård här förstärks av
forminnesregistrets registrerade lämningar. Länsstyrelsen anser att platsen är
olämplig för vidare exploatering ur kulturmiljösynpunkt. Dock anser
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länsstyrelsen att om exploatering blir aktuell måste detta ske genom
detaljplaneläggning och inte genom förfrågningar om förhandsbesked och
bygglov som situationen är idag. Komplexiteten i områdets fornlämningar
kräver att ett helhetsgrepp tas med en grundlig arkeologisk utredning.
#53 Gotlands Botaniska
Förening
Jörgen Pettersson ordf.
2015-09-30

Området utgörs av ett större skogsområde med varierande naturvärden. Vissa
delar har varit utsatta för skogsbruksåtgärder och består av yngre skog med till
synes ringa naturvärden. En reservation måste dock göras då många skogar ut
mot Baju hyser en rik flora och fragment av en rikare flora med skyddsvärda
arter kan ha överlevt. Helt nödvändigt är att undanta följande områden (se
bilaga 2):
A. En våtmark av EU-habitatet 7210 Agkärr i nordost med rödlistad art
(NT). Omgivande skogar tycks också vara något rikare.
B. Gammal barrblandskog med rika förekomster av fridlysta orkidéer
(minst 4 arter) samt tre bestånd (s:a 650 exemplar) av en rödlistad och
hotad art (EN). Enstaka exemplar av en annan EN-art samt spridda
förekomster av en rödlistad art (NT).
C. Fuktstråk längs med asfaltvägen mot Baju och dess omedelbara
närhet. Flera arter av fridlysta orkidéer, varav en rödlistad och hotad
(VU).
Dessa områden med omgivningar stryks från kartan över bebyggelseområdet.
Bilagan finns i ärendepärmen på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter. Eventuell exploatering av
området ska ske genom detaljplaneläggning. I detaljplaneskedet görs avgränsningar utifrån
marken lämplighet utifrån en rad förutsättningar, bland andra naturvärden, liksom exakta
gränser för möjlig exploatering samt exploateringsgrad.
Yttrandena föranleder följande ändringar:
Tillägg i riktlinjerna att krav ställs på arkeologisk förundersökning vid detaljplaneläggning.

Område 8

ÖSTERGARN
FALHAMMARS
#23 Länsstyrelsen på Området ligger inom riksintresse för kulturmiljö och delvis inom riksintresse
Gotland
naturmiljö, men en exploatering skulle inte innebära påtaglig skada om hänsyn
tas till befintligt bebyggelsemönster och bibehållande av skog. En brya finns i
2015-09-28
området, inventerad i projektet Skog och Historia. Länsstyrelsen anser att
exploatering inte bör medges innan den planerade gemensamma
avloppsreningsanläggningen kommit till stånd.
#38 Miljöpartiet
de Gröna på Gotland

Miljöpartiet tillstyrker bebyggelseområde 8.
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2015-09-29
#25/26
Åsa
och På sid 31 i den fördjupade översiktsplanen anges under punkt 8, Östergarn
Henrik Ström
Falhammars som nytt bebyggelseområde.
Östergarn Falhammars
264
Samfälligheten Falhammars tomter gränsar direkt mot den föreslagna nya
bebyggelseytan. Vi menar att det är djupt olämpligt att ta denna mark i
2015-09-28
anspråk för ny bebyggelse då området 8 är det enda sammanhängande
skogsområde i hela Sandvikenområdet. Anläggs tomter i det som nu är
skog kommer det inte att finnas någon skog att vistas i för alla som besöker
Sandvikenområdet. Bär- och svampplockare, hundägare, motionärer och folk
som bara vill ströva i skogen. Att denna begränsade skogsareal behålls
ograverad blir än viktigare med de andra satsningar som avses göras i området
för att fler människor skall kunna tas emot. Skogen är en livsviktig miljö för
hela området Sandviken och Falhammars.
Vi anser att ny bebyggelse är bra längs befintliga vägar och på mark som
inte har några större naturvärden. Vi är helt emot att skogen tas i anspråk för
byggnation.
Om avstyckningar av nya tomter skall göras bör i första hand mindre
produktiv betesmark tas i anspråk och/eller delar av campingområdet som nu
bara under relativt korta perioder tas i anspråk för husvagnar.
#41 Helena Funck,
Hans-Göran Andersson

Jag har läst samrådsförslaget ovan sammanställt av Ledningskontoret på
Region Gotland, sociotopkartering i Katthammarsvik samt VA-utredning för
Östergarnslandet.

Östergarn Fakle 1:4
2015-09-30

Min man och jag är sommarboende på vägen mellan Katthammarsvik, något
norr om Sandviken, nära Falhammars 8. Vi köpte 2009 ett befintligt året-runthus med avsikt att på sikt kunna bo året om.
Här kommer följande synpunkter från Fakle 1:4
Vi är mycket positiva till att vatten och avlopp planeras i området och har
anmält vårt intresse. Vårt eget brunnsvatten är humusrikt, brunt och doftar av
och till lätt av svavel. Dricksvatten hämtar vi i Katthammarsvik eller i Sysne.
 Jag tycker inte det framgår tydligt varifrån Sandvikenområdet kommer
att få sitt dricksvatten/avlopp. Det finns flera förslag men finns något
slutgiltigt?
 Förtätning av fler bostäder måste väl vara beroende av var man
planerar att dra vatten och avlopp?
 Saknar m a o en plan över hur VA dras och var nya bostäder planeras.
Eftersom vi närmast berörs av förslaget på förtätning av Falhammar har vi
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följande synpunkter . Vägnätet i området ser, trots den förtätning som skett de
senare åren, fortfarande ut som det gjorde för 50 år sedan, då min ursprungliga
familj brukade hyra sommarhus i Sandviken.
 Falhammar består av skog och stigar där man kan plocka bär och
svamp men den är framför allt enda sättet att komma undan trafiken.
Som situationen är nu i området är vägarna trånga och det finns
platser mellan Katthammarsvik och Sandviken där sikten är dålig.
Sommartid ökar trafiken markant med sommarboende och turister
och året runt körs tunga transporter med Skags potatis,
Schenkertransporter, åkerimaskiner m m Även om trycket på vägnätet
ökar avsevärt sommartid är vägnätet inte alls dimensionerat för
fotgängare, cyklister, personbilar och nyttotrafik. Falhammars är en
naturlig promenad och ”lunga”, fri från trafik för vuxna, barn och
husdjur ned till havet och omistlig i närområdet. Det är därför mycket
önskvärt och ökar trafiksäkerheten väsentligt om man kan ta vara på
och utveckla de naturliga stigar och bilfria små stigar och vägar som
redan finns. Det är önskvärt att så mycket som möjligt kunna ta sig
mellan exvis bostad och stranden utan att behöva använda landsvägen.
Ökar också incitamentet att ställa bilen hemma och istället cykla eller
promenera.
#32 Gunnel och
Lennart Lundgren
Östergarn Falhammars
264 Katthammarsvik
2015-09-29

På sid 31 i den fördjupade översiktsplanen anges under punkt 8, Östergarn
Falhammars som nytt bebyggelseområde. Området anses ge goda möjligheter
att binda ihop befintlig bebyggelse ner mot havet och erbjuda tomter i denna
attraktiva del av Östergarnslandet.
Det är enligt vårt förmenande klart olämpligt att ta denna mark i anspråk
för ny bebyggelse. Området 8 är det enda sammanhängande
skogsområdet i Östergarn Falhammars/ Sandvikenområdet. Anläggs
tomter i det som nu är skog kommer det som ev blir kvar av skogen att bli
ett för litet område för att vara en skog. I en skog kan du gå in utan att du
kan se var den slutar. Det är det fina med en skog. Minskas skogen ner blir
det som blir kvar närmast att likna vid en park, ett litet rekreationsområde
som du både ser början och slutet på. En park ger inte alls samma
frihetskänsla att vandra i som en skog.
Att denna begränsade skogsareal behålls ograverad blir än viktigare med de
andra satsningar som avses göras i området för att fler människor skall kunna
tas emot. Skogen är en livsviktig miljö för hela området Östergarn
Falhammars/ Sandviken.

#53 Gotlands Botaniska
Förening

Ej undersökt. Inga synpunkter.
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Jörgen Pettersson ordf.
2015-09-30
#58 Carin Johansson
Östergarn Kaupungs 1:14
2015-09-30

Hej!
Jag har nu tagit del av den ”Fördjupade översiktsplan för Östergarnslandet
och Katthammarsvik” och har, eftersom jag är fastighetsägare i området norr
om Sandviken, särskilt fördjupat mig i era tankar kring utvecklingen av vårt
närområde.
Det har varit intressant att ta del av allt kunskapsunderlag och ambitionerna
att vägleda bygglovshandläggarna i samband med förfrågningar om
kompletterande bebyggelse är lovvärda.
Bebyggelseområde 8 ifrågasätts
Däremot menar jag att ett genomförande av utpekat bebyggelseområde 8,
Östergarn Falhammars, strider mot rådande bebyggelsemönster och att
området utgör ett värdefullt naturområde för det rörliga friluftslivet;
Den rådande bebyggelsestrukturen längs det befintliga vägnätet i området är
uppbyggt med återkommande klungor av hus, som avrundas av öppen
åkermark eller, som i detta fall av ett skogsområde. Jag menar att en utbyggnad
av hela det föreslagna området skulle medföra att en ny bybyggelsestruktur
med sammanhängande bebyggelse i ett långt stråk längs vägen skulle innebära
en alltför stadsmässig utveckling, vilket är främmande för Östergarnslandet.
Planeringsförutsättningarna har radikalt förändrats sedan arbetet med den
fördjupade översiktsplanen igångsattes genom att ett gemensamt VA-nät har
projekterats och snart kommer att realiseras. Någon analys av lämpliga
utbyggnadsområden i relation till detta kommande VA-nät, synes inte ha
genomförts. Det är min förhoppning att en förnyad prövning om lämpliga
utbyggnadsområden i relation till det framtida VA-nätet kommer till stånd
mellan samråd och utställning av ”FÖP Östergarn och Katthammarsvik”.
Det angivna bebyggelseområdet 8, utgör den enda sammanhängande
skogsbufferten i området, vilket nyttjas såsom skrivs i inlagan för det rörliga
friluftslivet av såväl permanent- som fritidsboende och utgör ett attraktivt
grönstråk, inte endast för passage utan även som vistelsezon. Detta är också
enda sättet att ta sig till stranden utan att behöva utsätta sig för den
trafikbelastade vägen (se även nedan).
Trafiksituationen
En annan fråga är trafiksituationen sommartid. Kompletterande bebyggelse av
framförallt fritidshus har tillkommit genom åren i Sandviken-området medan
vägnätet fortfarande är detsamma. Jag menar att vägnätet inte tål så mycket
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mer belastning innan en olycka sker. Vägen mellan Östergarns kyrka och
Sandviken är bitvis smal och har stundtals skymd sikt, vilket skapar problem
mellan bilister, cyklister och gående. Detta faktum finns inte redogjort för i
översiktsplanen och behöver analyseras ytterligare innan nya
bebyggelseområden kommer till stånd.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis önskar jag alltså att en revidering sker av föreslaget
utbyggnadsområde 8 redovisat i ”Fördjupade översiktsplan för
Östergarnslandet och Katthammarsvik” och att fokus läggs på att finna
utbyggnadsområden kopplade till det framtida VA-nätet, som inte påverkar
det rörliga friluftslivet i samma omfattning. På så sätt kan en eventuell
utbyggnad optimeras till vatten- och avloppssystemets framtida dragning.
Trafiksituationen behöver även en grundlig genomlysning.

#85 LRF Gotland
Anna Törnfelt ordf

Område 8: Under mötet framkom det att ortsbefolkningen uppfattade
område 8 som ett dåligt alternativ att bebygga samt att det förmodligen inte
kommer bli aktuellt då entreprenör saknas.

2015-10-20
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för de yttranden som inkommit angående föreslaget
bebyggelseområde. Angående trafiksituationen som idag kan upplevas som otrygg och den oro
som uttrycks i yttrande gällande en ytterligare ökning av trafiken längs väg 559, har dessa
synpunkter lämnats till Trafikverket. Väg 559 är en statlig väg och det är därmed upp till
väghållaren att se över säkerheten på vägen.
Möjligheterna att hitta områden för bebyggelseutveckling i Sandvikenområdet är mycket
begränsade med anledning av att stora delar av området ligger lägre än + 2 m över havet.
Därför finns det inga eller mycket små möjligheter till förtätning av bostadshus inom det
befintliga bostadsområdet utöver den översyn av utökad byggrätt i befintlig detaljplan som
redan pågår. Samhällsbyggnadsförvaltningens intention att peka ut detta område är att
möjliggöra för tillkommande bebyggelse för att tillgodose ett idag mycket högt byggtryck.
Markägarförhållandena har samhällsbyggnadsförvaltningen inte att ta hänsyn till, utan
utifrån ett långsiktigt perspektiv anses detta område vara lämpligt för ny bebyggelse. Detta
måste naturligtvis prövas genom detaljplaneläggning då frågor kring hur stor exploatering
som är möjlig, exakt lokalisering, utformning, vägnät och angöring etc reds ut, liksom som
också beskrivs i samrådsförslaget, möjligheten att röra sig genom skogen ner till vattnet.
Under samrådet har även ett stort antal förslag på nya bebyggelse- och
kompletteringsområden i området inkommit vilket tyder på att behovet av fler byggrätter i
denna del av Östergarnslandet är stort. Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en
sammanvägd bedömning och anser att område 8 är lämpligt för att pröva ny bebyggelse
genom detaljplan. I planförslaget nämns att den skogliga karaktären i området ska
bibehållas liksom en grönstruktur som fortsatt binder samman bebyggelseområdet med det
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större angränsande skogsområdet. Vid detaljplaneläggning ska även säkerställas att stråk
och bebyggelsestruktur möjliggör rörelse genom området ner mot Sandviken. Detta för att
främja cyklister och fotgängare att röra sig ner mot vattnet och nå den intilliggande skogen.
Yttrandena föranleder följande ändringar av förslaget:
I planförslaget tydliggörs ytterligare att bebyggelseområdet utgör ett viktigt rekreationsområde
för boende i närområdet, vilket bör tas hänsyn till vid en eventuell exploatering. Avsnittet
Vatten och avlopp har uppdaterats med ny information om pågående utbyggnad av vattenoch avloppsnät.
Område 9

ARDRE VITKULLE
#38 Miljöpartiet
Miljöpartiet anser det vara väldigt olämpligt att utöka bebyggelsen här. Även
de Gröna på Gotland
om mindre fritidshusbebyggelse finns idag är dessa diskreta. Mer bebyggelse
riskerar att bli ett intrång i naturmark som utgörs av estetiskt tilltalande äldre
2015-09-29
hällmarkstallskog av en typ som i normalfallet har höga naturvärden.
#23 Länsstyrelsen på Vägsträckan mellan Ardre och Gammelgarn, bortsett från sista kilometrarna i
Gotland
öster, är i princip helt obebyggd. På den föreslagna platsen finns dock tre
mindre hus. Länsstyrelsen anser att detta område inte kan anses vara
2015-09-28
komplettering eller förtätning enligt Region Gotlands riktlinjer. Inom området
har flera skyddsvärda insekter hittats, däribland tallgångbagge (klassad som
VU, sårbar) och större borstspinnare (NT, nära hotad). Den förstnämnda
lever under barken på nyligen död, äldre stående, tall och oftast i
urskogsartade bestånd. Detta i kombination med att området är att betrakta
som närmast obebyggt gör att länsstyrelsen finner platsen olämplig som ett
bebyggelseområde.
#53 Gotlands Botaniska
Förening
Jörgen Pettersson ordf.
2015-09-30
#65 Johan Lundberg
Gartarve 1:43
Jan Åberg
Gartarve 2:1

Skogsområde med gammal gles tallskog på kalk (9010 Västlig taiga), där de mer
öppna områdena utgörs av alvarmark (6280). Huvuddelen består av prioriterade
naturtyper inom EU och kan inte komma i fråga för exploatering. Två rödlistade
arter noterades (båda NT). Området stryks från bebyggelseområden.
Ancylusgränsvallen följer landsvägen i söder för att öster om det östra befintliga
huset som en markerad ås fortsätta norrut (jfr område 1 ovan).


Område 9, Vitkulle, eller "Haidi" skulle definitivt kunna utvidgas.
Markförhållandena är goda och VA borde kunna lösas. Egentligen
borde merparten av sträckan mellan Haidi och Svartdal kunna vara
lämpligt som bebyggelseområde.

Josef Lindström
Glose 1:4
Lars Klintström
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Gartarve 1:20
Björn Eriksson
Rommunds 1:25
Per-Johan Eriksson
Enge 2:1
2015-10-01
#85 LRF Gotland
Anna Törnfelt ordf

Område 9 och 10: Områdena 9 och 10 borde kunna knytas ihop
(”Ardrehajdi”) och bebyggas.

2015-10-20
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för lämnade synpunkter.
Yttrandena föranleder följande ändringar av planförslaget:
Område 9 utgår som bebyggelseområde på grund av det skulle innebära ianspråktagande av
ett näst intill orört markområde liksom med hänsyn till de höga naturvärdena. Det kan
heller inte anses förenligt med regionens ställningstagande avseende samlad bebyggelse ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv.

Område 10

GAMMELGARN
SVARTDAL
NORRA
#38 Miljöpartiet
de Gröna på Gotland

Miljöpartiet tillstyrker bebyggelseområde 10 och ser positivt på att mycket
bebyggelse lokaliseras hit.

2015-09-29
#23 Länsstyrelsen på Länsstyrelsen instämmer med Region Gotland att området är lämpligt för
Gotland
exploatering.
2015-09-28
#53 Gotlands Botaniska
Förening

Från floristisk synpunkt har GBF inga synpunkter på en eventuell exploatering
av detta område.

Jörgen Pettersson ordf.
2015-09-30
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#65 Johan Lundberg
Gartarve 1:43



Svartdal, område 10 och 11, är bra att bebygga, och områdena skulle
eventuellt kunna utvidgas.

Jan Åberg
Gartarve 2:1
Josef Lindström
Glose 1:4
Lars Klintström
Gartarve 1:20
Björn Eriksson
Rommunds 1:25
Per-Johan Eriksson
Enge 2:1
2015-10-01
#85 LRF Gotland
Anna Törnfelt ordf

Område 9 och 10: Områdena 9 och 10 borde kunna knytas ihop
(”Ardrehajdi”) och bebyggas.

2015-10-20
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkomna synpunkter. Yttrandena föranleder inga
förändringar av bebyggelseområde 10.

Område 11

Planprogram
GAMMELGARN
GARTARVE
4:1
M.FL.
#38 Miljöpartiet
Området tillstyrks.
de Gröna på Gotland
2015-09-29
#23 Länsstyrelsen på Länsstyrelsen anser att området kan exploateras enligt planprogrammet
Gotland
förutsatt att en hållbar lösning för vatten och avlopp finns. Texten bör
uppdateras så att det inte refereras till den fördjupade översiktsplan som avses
2015-09-28
ersättas med aktuellt förslag.
Områden med planprogram
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Region Gotland avser att ersätta de befintliga planprogrammen med den
fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet. Det framgår inte om några
förändringar av planprogrammen genomförts inför ersättandet. Länsstyrelsen
tycker det är otydligt och ger ett förvirrat intryck när texterna i programmen
inte är uppdaterade så att det tydligt framgår att programmen ingår i den nya
FÖP Östergarnslandet.

#53 Gotlands Botaniska
Förening
Jörgen Pettersson ordf.

Från floristisk synpunkt har GBF inga synpunkter på en eventuell exploatering
av detta område. Området ligger dock inom Riksintresse för Naturvård, men
består till största delen av ungskog. Om delarna med äldre skog sparas vid
planprogrammets genomförande kan exploateringen accepteras av GBF.

2015-09-30
Samhällsbyggnadsfö Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkomna synpunkter.
rvaltningen
Yttrandena föranleder följande ändringar av förslaget:
Avsnittet ses över och omarbetas redaktionellt. Planprogrammet ersätts av den fördjupade
översiktplanen och redovisas som bebyggelseområde 11 Gammelgarn Svartdal Hagen i
planförslaget. I MKB redovisas för området i likhet med övriga bebyggelseområden.
Område 12

HERRVIK
PLANPROGRAM
OCH LIS
#66 Mats Birgersson
Herrvik, Kuppen 185
2015-09-30

Jag har nu läst FÖP för Östergarnslandet och blir mycket fundersam.
Jag har bott i Östergarn och Gotland, sedan början på 1950-talet, mestadels
som sommar Gotlänning, men under några år, i flera perioder har jag arbetat
på Gotland och varit åretruntboende. Som fiskardräng i Herrvik, och som
sjuksköterska på lasarettet.
Till att börja med hyrde mina föräldrar in sig på en gård vid Sandviken. Senare
köpte dom Gutenviks 1:23 på Kuppen, Herrvik. Senare skaffade dom ett
åretrunt- hus i Katthammarsvik. Jag och min syster äger nu båda ställena och
en fjärde generation, våra barnbarn, börjar rota sig som sommar Gotlänningar.
Med detta vill jag ha sagt att jag har en stark anknytning till Östergarnslandet
och bryr mig om dess framtid.
Jag har sedan länge båt och strandbod i Herrviks hamn. Vad som slår mig
först är att man gör undantag för strandskyddet genom LIS områden söder
om Herrvik, Kuppen, Snabben, Sandviken och stranden bort mot Sysne.
Kuppen har alltid setts som ett naturområde värt att bevara. På 1960-talet
gjordes en skötselplan för området som visserligen aldrig kom till stånd. Den
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tidens Herrviks bor avböjde förslaget. Jag har ett ex. om ni inte har kvar den.
Även hela stranden mellan Herrvik och Sysne har ansätts som ett unikt och
skyddsvärt naturområde som betytt mycket för den turismen som tycker om
ostörd natur och så är det än idag.
Jag brukar ta en morgonrunda runt Kuppen. Under sommaren står nästan var
morgon, nere vid Snabben, Sandviken, 1-6 oftast 3-4 tält, husvagnar och
husbilar. Även efter stranden söderut används som campingställen. Det ger
förstås inte så mycket jobb för snickare mfl. men de köper nog en hel del i
Östergarn. Dessa campare är nog av den typen som vill campa för sig själva
behöver inte/vill inte ha uppställningsplatser, el. vatten toaletter. De har också
sin har sin plats i turistnäringen. Jag förstår att markägarna vill få inkomst från
försäljning av tomter i området och att Nygarn AB ligger på för att bygga
utområdet. Finns jäv? Det vore en katastrof att bebygga i detta strandområde
som är utsatt som LIS område.
Ni skriver ju själva i FÖP:en att strandområdet Herrvik- Sysne är unikt, högt
bevarande värde och är av stort värde för den rörliga turismen. Och sedan
sänker ni skyddet för kanske den unikaste delen av sträckan, Kuppen,
Snabben, och Sandviken med vidhängande strandskog? Katastrof alltså för
naturen, floran och faunan i området som ju är en stor magnet för de turister
och andra som vill utöva ett naturnära friluftsliv. Fiske, bad, dykning,
fågelskådning är aktiviteter i området. Herrviks hamn tål inte mycket mer
bebyggelse om man vill bevara de äldre delarna med kulturhistoriskt intresse.
Även trålboden med vidhängande utrymmen för fiskarna börjar bli en
kulturhistorisk miljö. Mycket mer utbyggnad av den moderna hamnen för
fisket kan knappast vara nödvändigt med tanke på att fisket troligen inte
kommer att öka under överskådlig tid. Båtar huggs ju fortfarande upp för att
minska fiskeflottan.
Den del av LIS området Herrvik som nästan inte har någon bebyggelse är
utsatt på er karta som sårbarhetsklass röd mest sårbart. Det rimmar illa mot
era planer att bebygga området, om än så lite. Bebyggelsen i Herrvik och in i
dalen kommer ju att öka väsentligt och där med kommer behovet av
obebyggdmark som rekreations område att öka, så även slitaget på den orörda
marken.
Jag tänker nu skriva kommentarer till stycken i FÖP:en.
På sidan 79, överst andra spalten står att hela Gotland, alltså även stranden
Herrvik- Sysne, SKALL Kap 4. 2 ,4 § MB efterlevas. Det tycker jag man inte
gör genom att tillåta bebyggelse i området och åsidosätta strandskyddet som ju
är främst för att skydda naturen men också säkerställa tillgången för tex. den
rörliga turismen som vill uppleva avskildheten i naturen.
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Sida 74. Pendlingsparkeringsplats Herrvik.
Jag har hört att det finns ett förslag för P.P.P. i Herrvik. Kan inte hitta det i
FÖP:en. Men det skulle vara den gamla garngården ovan sjöbodarna, på östra
sidan som skulle göras om till p-plats. Den används nu mycket lite, är
förfallen, men den är av kulturhistoriskt värde (borde rustas tex av
hembygdsföreningen) För att det äldre sjöbodområdet skall behålla karaktären
av ett äldre fiskeläge krävs en garngård. Alltså mitt förslag är att den gamla
garngården inte skall göras om till parkeringsplats utan istället rustas upp.
Sida 74.
Pendelparkeringsplats.
Helt olämpligt på Östra sidan om miljön vill bibehållas. Jag har hört att man
tänkt bygga p-platsen där nu garngården ligger. Återställ i stället garngården.
Hembygdsföreningen kan nog.
Sida 74
LIS området Herrvik.
Stora delar av området har ingen eller mycket liten kontakt med bebyggelse Jag
vet då jag bor där. Jag menar då området Kuppen-Snabben - Sandviken vidare
bort mot Nattvik och Sysneudd. Denna strandsträcka med strandskogen är
mycket bevarande värd för ett riksintresse. Som ni också skriver i FÖP:en. Se
min text ovan om detta. Därför bör den delen ha ökat skydd i stället för
minskat skydd som ett LIS område innebär. Ingen bebyggelse överhuvudtaget
bör finnas där.
Inte heller de förslagna anordningarna för husvagnsuppställning. Vatten och
avlopp innebär skador på naturen och gör att campingen blir mer permanent,
än ett par nätter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tack för intressant läsning och för att du delar med dig av dina erfarenheter och upplevelser
av att bo vid Herrvik. Planprogrammets geografiska avgränsning är inte lika med det
föreslagna området för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Planprogrammet
föreslår ingen bebyggelse ut mot Kuppen-Snabben-Sandviken innanför strandskyddet som till
stora delar är 300 m. Avsikten är att värna den miljö och de värden som finns och istället
föreslå möjliga exploateringsområden i mindre känsliga miljöer. De föreslagna områdena för
ev exploatering benämns A-H med olika grader och inriktningar av tillkommande
bebyggelse. Efter samrådet har en del omarbetningar av planprogrammet genomförts. För att
öka läsbarheten och undvika missförstånd har beteckningen område med planprogram tagits
bort från plankartan och föreslagna bebyggelse- och kompletteringsområden visas nu på
plankartan. En del revideringar av områden har skett efter samrådet men syftet kvarstår att
möjliggöra för ny bebyggelse och en utveckling av hamnområdet i samklang med de höga
natur- och kulturvärdena.
Den föreslagna pendlingsparkeringsplatsen är tänk att tillskapas i anslutning till befintlig
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busshållplats, och skall utformas i sådan utsträckning att den ej stör kringliggande natureller kulturvärden. Det handlar i första hand enbart om ett få antal parkeringsplatser, som
vid behov sedan kan utökas.
Yttrandet föranleder inga ändringar
#23 Länsstyrelsen på Områden med planprogram
Gotland
Region Gotland avser att ersätta de befintliga planprogrammen med den
fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet. Det framgår inte om några
2015-09-28
förändringar av planprogrammen genomförts inför ersättandet. Länsstyrelsen
tycker det är otydligt och ger ett förvirrat intryck när texterna i programmen
inte är uppdaterade så att det tydligt framgår att programmen ingår i den nya
FÖP Östergarnslandet.
Herrvik
I planförslaget för Herrvik har Region Gotland pekat ut ett antal
bebyggelseområden (E-H) och ett LIS-område (A-D). Inom LIS-området
föreslås en utveckling av hamnverksamheten och småföretagande,
komplettering av fiskebodar, bebyggelse för uthyrningsändamål samt möjlighet
till en badplats och kallbadhus.
Länsstyrelsen anser, utöver nedan presenterade synpunkter, att de utpekade
bebyggelseområdena G, H och delvis F inte stämmer överrens med de
övergripande strategier som Region Gotland presenterar i samrådsförslaget.
Områdena kan inte sägas innebära en komplettering av befintlig bebyggelse.
Det bör framgå om Region Gotland bedömt hur detta planprogram
överensstämmer med de övergripande strategierna för bebyggelse som anges i
FÖP Östergarnslandet och utifrån de motivera dess aktualitet.
Hamnen och LIS-området
Herrviks hamn är Gotlands största hamn för det småskaliga fisket och
riksintresse för yrkesfisket. Ett drygt 10-tal fiskare utgår för närvarande från
hamnen. Det befintliga varvet innebär att Herrviks hamn har stor betydelse
för såväl fisket som fritidsfartyg.
Dåvarande Gotlands kommun investerade i mitten av 1980-talet i Herrviks
hamn då torskfisket i Östersjön hade en storhetstid av historiska proportioner.
Med torskfiskets nedgång har fiskeaktiviteten minskat. Detta har fått som
konsekvens att allt större del av Herrvik omvandlats till en populär plats för
fritidsboende. Detta har gett upphov till konflikter då klagomål framförs från
boende att fisket varit störande genom att redskap ligger framme på kajen eller
i hamnen, att det luktar och att fiskebåtarna bullrar då de går ut tidigt på
morgonen för att vittja redskapen. Dock finns det fortfarande ett intresse av
att utveckla hamnen för fiskets intressen. För närvarande söker Gutefisk
ekonomiska förening bygglov för att kunna uppföra en förädlingslokal för
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lokalt fångad fisk, vilket skulle ge bättre möjligheter att nå lönsamhet och
attrahera nödvändig nyrekrytering inom fisket.
En utveckling av hamnverksamhet innebär att både avfall, inklusive farligt
avfall, och avlopp hanteras och måste kunna tas emot på platsen, samt att
oljor, bränslen och andra kemikalier hanteras med risker för läckage,
förorening av mark och vatten och brand. Utveckling av eventuell
fiskberedning och restaurangverksamhet kan innebära att risker avseende
hygieniska förhållanden kan behöva belysas.

Tack för ert yttrande. Efter samrådet har Herrviksområdet genomgått en rad revideringar.
Områden omarronderats, tillkommit och något har utgått utifrån inkomna yttranden och
ändrade förutsättningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att Herrvik har goda
förutsättningar för bebyggelseutveckling. De föreslagna bebyggelseområdena och
kompletteringsområdena tillsammans med utpekat LIS-område ger goda förutsättningar till
att denna del av Östergarnslandet kan utvecklas till att vara en attraktiv plats att bo,
verka och besöka året runt. I beskrivningen av LIS-området har yrkesfisket
uppmärksammats ytterligare samt att risk för potentiell förorenad mark/sediment kan
föreligga. Yttrandet har föranlett ändringar enligt ovan.
#7 Karin Stephansson
2015-08-03

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fin idé att bygga ett kallbadhus i Herrvik! För att göra området kring
hamnkrogen trevligare borde ljudbilden ses över. Idag är bullret från
restaurangens ventilation störande och det påverkar tyvärr hela den inre delen
av viken.
Tack för ditt yttrande. Frågan tas vidare till eventuell detaljplaneläggning. Yttrandet
föranleder inga ändringar av förslaget.

#13 Christina Dahlman Mitt allmänna intryck är att planen är väl genomarbetad. Utifrån mitt
och
perspektiv som boende i Herrvik noterar jag följande goda förslag:
Olle Norrman
- Utgallring av trädungen i anslutning till hamnen
Östergarn Hallgårds 1:32
- Byggnation for uthyrningsändamål, som komplement till den idag
befintliga restaurangverksamheten.
2015-09-08
- Café, museum etc
Däremot har jag synpunkter på de förslag som framkom vid en workshop för
LIS området den 25 november 2014. Vid workshopen föreslogs en
parkeringsplats i den östra delen av LIS området. Denna markyta ligger
utanför bebyggt område och utgörs av vacker hedmark där fiskarna torkade
nät. Störar finns fortfarande kvar. Att inom detta område anlägga en
parkeringsplats är inte i samklang med bevarande av vare sig natur- eller
kulturvärden vilket angivits som det övergripande syftet med den fördjupade
översiktplanen.
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”Syftet med denna fördjupade översiktsplan är att klarlägga Östergarnslandets
utvecklingspotential i ett 20-årigt perspektiv i samklang med de höga natur- och
kulturvärdena” (min kursivering)
Natur – och kulturvärdena är Herrviks styrka och kan (rätt utnyttjade) leda till
ökad turism. Att anlägga en parkeringsplats på en naturskön plats utanför
bebyggt område där kulturella värden finns skulle förfula och förvanska den
miljö som är Herrviks styrka. Dessutom ligger området i utkanten av byns
östra del vilket medför att alla bilar måste köra igenom byn och att
passagerarna sedan får promenera i motsatt riktning till utflyktsmålet. En plats
som Herrvik skall istället ha insprängda parkeringsplatser i anslutning till
respektive näringsverksamhet. Att anlägga större parkeringar anstår
köpcentrum men inte en fiskeby där skönheten och kulturen utgör värdet.
För övrigt finns redan idag större asfalterade områden i anslutning till både
östra och västra delarna av hamnen där parkeringar kan sprängas in. Dessutom
finns plana ytor där det redan i dag står bilar i anslutning till varvet. Även i den
utgallrade träddungen skulle enstaka bilplatser kunna sprängas in liksom
framför Skansen. Om en uthyrningsdel byggs norr om krogen är det logiskt att
parkering planeras i anslutning till dessa byggnader för gästernas bekvämlighet
(tex resväskor).
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tack för ert yttrande. Parkeringsytan är ej längre utpekad i utställningsförslaget utan det
beskrivs i texten som att syftet är att skapa goda infrastrukturförutsättningar för parkering.
I en detaljplaneläggning kommer parkeringslösningen ses över.

#28 Herrviks vatten och
avlopp/ Herrviksområdet
reningsanläggningar
ekonomisk förening

Herrviksområdets reningsanläggningar ekonomisk förening startade
verksamheten under sommaren med ett 40-tal anslutare till det nya
reningsverket i Herrvik. Vatten har utlovats till vårt system nästa år från
regionens nya avsaltningsverk i Herrvik så snart det står klart. Tillgång till rent
dricksvatten och till effektiv rening av avloppsvattnet har ökat intresset för
nybebyggelse i området. Vi är positiva till intentionerna i FÖP att några olika
områden i Herrvik får användas för nybebyggelse samt att ett LIS-område
inrättas i hamnen. Vi yrkar dock på att det föreskrivs att all nybebyggelse i
Herrviksområdet förutsätts ta del av den gemensamma VA-lösningen i den
form som nu kan erbjudas av oss. Det skulle innebära att regionen inte längre
ska godkänna enskilda eller gemensamma infiltrationsanläggningar inom vårt
verksamhetsområde eftersom effektivare lösningar nu finns tillgängliga. När
regionen själv tar på sig verksamheten och bygger VA-nät finns ingen valfrihet
för fastighetsägare att välja egen VA-lösning och vi anser att vårt VA-nät bör
behandlas likvärdigt med regionens.

c/o Christina Gustafsson
Östergarn Herrvik 485
623 68 Katthammarvik
2015-09-28

Samhällsbyggnads-

Tack för ert yttrande. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på de insatser gällande
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förvaltningen

VA som föreningen utför i området. Detta privata VA-nät går dock inte att jämföra med
ett kommunalt verksamhetsområde med tillhörande krav på anslutningar. Detta är därför
en fråga som ej kan behandlas i den fördjupade översiktsplanen.
Yttrandet föranleder inga ändringar.

#42 Markus Selin,
Ann-Sofie Selin
Östergarn Hässle 1:5
2015-09-29

Hej!
Vi har nu tagit del av er ”Fördjupade översiktsplan för Östergarnslandet och
Katthammarsvik” och har, eftersom vi är fastighetsägare i Herrviksområdet
särskilt fördjupat oss i era tankar kring utvecklingen av detta område.
Primärt vill vi säga att vi är imponerad över det arbete som utförts och har
tacksamt tagit emot ny kunskap om gällande planeringsförutsättningar på
Östergarnslandet.
Vi anser dock att planeringsförutsättningarna radikalt har förändrats sedan
planprogrammet för Herrvik togs fram 2009 och dagens förhållande då vårt
vatten- och avloppsnät nu byggts ut och satts i drift. Någon revidering, i
relation till det utbyggda nätet, har inte genomförts.
Sammanfattningsvis önskar vi alltså att en revidering sker av de föreslagna
utbyggnadsområdena E och G redovisade i ”Fördjupade översiktsplan för
Östergarnslandet och Katthammarsvik” för att på så sätt optimera en
eventuell utbyggnad till vatten- och avloppssystemets faktiska dragning.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tack för ert yttrande, vi instämmer till viss del att planeringsförutsättningarna har ändrats i
det som var område för planprogram under samrådet. I utställningsförslaget har områden
reviderats.
Yttrandet föranleder följande ändring av planförslaget:
Föreslaget område i anslutning till tidigare område E har inarbetats i förslaget som
kompletteringsområde. När FÖP Östergarslandet och Katthammarsvik är antagen föreslås
den ersätta planprogrammet för Herrvik.

#22 Vänsterpartiet på Är det något som hindrar att boende till exempel för uthyrning skulle kunna
Gotland
tillåtas i område A? Finns inga tydliga skäl som hindrar bostäder tycker vi att
man i FÖP kan vara öppen för det, och att frågan får prövas mer konkret vid
2015-09-28
detaljplaneläggning. I både Herrvik och Katthammarsvik bör det ordnas med
möjligheter att tömma avloppstankar från fritidsbåtar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter.
För område A föreslogs i samrådsförslaget möjligheter för komplettering av
hamnverksamheten med inriktning mot småföretagande. Efter samrådet har förslaget
vidareutvecklats och i det nya planförslaget föreslås att den fördjupade översiktsplanen ska
ersätta planprogrammet för herrvik. Omarbetningar har även skett rörande LIS-området
och dess inriktning. LIS-området beskrivs nu i två delområden, där fd område A ligger
inom delområde väster. Här förespråkas fortsatt verksamhetsutveckling för småföretag samt
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möjligheter för fiskerinäringen att utvecklas vidare. Detta för att inte skapa
intressekonflikter mellan fisket och bostäder, vilket tyvärr redan inträffat i Herrvik i närtid
där boende överklagat uppförandet av anläggning för fiskförädling. Riksintresset för fisket
anser samhällsbyggnadsförvaltningen bör få företräde inom denna del av hamnen, medan
uthyrningsmöjligheter exempelvis föreslås i första hand delområde öster.
I Herrvik finns sedan några år möjlighet att tömma avloppstank från fritidsbåt.
Katthammarsvik är ingen gästhamn med service utan skall betraktas som en naturhamn.
Besökande fritidsbåtar i Katthammarsvik får dock gärna nyttja anläggningen i Herrvik
som ligger väldigt nära.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.
#20 Olle Söder
och Irene Areström

Vi tackar för möjligheten att ge synpunkter på rubricerade samrådsförslag. Vi
tycker att förslaget är frukten av ett gediget arbete och väl genomarbetat. Vi
begränsar oss till att ge synpunkter på den del som avser Herrviksområdet,
Östergarn Hallgårds 1:33 som berör oss närmast.
och 1:42;
Arrendator strandbod 14 1. Besöksparkering (sid. 44, område F i nedre bild). Besöksparkering föreslås
och 15, Herrviks hamn
i den gamla gistgården bakom strandbodarna i östra delen av Herrvik. En
1:1
sådan parkering skulle inverka mycket negativt på det natursköna området
Styrelseledamot
bakom gruppen av strandbodar i terrängen sluttande upp mot Kuppen. Ett
Nygarn Utveckling AB
mycket bättre alternativ är att nyttja hamnplanen på östra sidan av hamnen
Styrelseledamot
(invid Hamnkrogen) på ett mer optimalt sätt. Ytterligare P-platser kan också
Hamnkrogen i Herrvik
anläggas på den västra hamnplanen (invid varvet) som idag knappt nyttjas.
AB
2. Röjning av vegetation i hamnområdet och i Näsmyrsdalen. Efter
upphörande av djurbeten och minskat permanentboende har stora delar av
2015-09-27
området tagits över av vegetation med ogenomtränglig taggväxtlighet. Det bör
röjas för att hålla landskapet öppet. Se bilagda foton från första hälften av
1900-talet som visar mycket sparsam vegetation. Igenväxt träddunge vid
varvet bör röjas radikalt. Hembygdsföreningen/närboende fastighetsägare bör
kunna få uppdrag att röja på frivillig basis, då Regionen tycks sakna
ekonomiska resurser för detta.
3. Så kallat LIS-område:
a. Uthyrningsstugor bör kunna uppföras i anslutning till Hamnkrogen.
b. Utbyggnad med fler strandbodar bör kunna ske. Mark bör upplåtas på
arrendebasis, vilket gäller för nuvarande bodar. Möjlighet att koppla till VA
bör diskuteras. Bodarna skulle kunna nyttjas för mindre hantverk,
skrivarstugor, ateljéer, etc., förutsatt att el och fiber ansluts. VA, fiber och el
finns i nära anslutning till området varför kostnaden kan begränsas.
Samtliga punkter 1-3 ovan förutsätter strandskyddsdispens från Länsstyrelsen
(LS). Regionen bör därför tidigt förankra processen med LS, då erfarenhet
visar att enskilda projekt annars ofta hamnar i långbänk p.g.a. diskussion med
LS.
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Anmärkning: Uppgiften ang strandskydd sid. 37. högra spalten är fel.
Strandskyddet i Herrviks hamn, södra området nu ändrat till 100 m.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tack för era synpunkter och fotografier! Den parkering som ni hänvisar till resultatet av
den workshop om LIS-område i Herrvik som genomfördes 2104. Sedan samrådsförslaget
har en del förändringar i avsnittet Herrvik genomförts. Planförslaget som nu presenterar
föreslås att ersätt det tidigare planprogrammet för Herrvik. Även beskrivningen av LISområdet har vidareutvecklats och denna del ingår nu i delområde öster. Parkeringsfrågor och
andra infrastrukturförutsättningar är viktiga frågor som bör lösas i en eventuell
detaljplaneläggning av området. I planförslaget föreslås nu att en gång- och cykelväg som
binder samman hamnområdet kan skapa goda förutsättningar för att röra sig inom och
genom området utan bil, och ett genomförande av en sådan lösning bör sannolikt innebära
att även parkeringslösningar hanteras.
Angående röjning är det lämpligast att hembygdsföreningen tar kontakt med
Teknikförvaltningen för att utreda frågan.
Länsstyrelsen är en viktig samrådspart vid framtagandet av en översiktsplan och bevakar
bland annat de områden som pekas ut som LIS-områden. Vid exploatering följer sedan den
vanliga processen med att söka strandskyddsdispens hos länsstyrelsen.
Yttrandet föranleder följande ändringar: Strandskyddsgränsen på plankartan är korrigerad.

#31 Anders Andrén och
Sanne Houby-Nielsen
Östergarn Hässle 1:17
2015-09-29

"Herrvik är en pärla"
Många som besöker Herrvik upplever att platsen är något alldeles speciellt.
Den särskilda upplevelsen av Herrvik är svårfångad, men bygger på en
blandning av det spektakulära läget, den omgivande naturen, de gamla
fiskebodarna, fiskhamnen, varvet, Hamnkrogen och den utspridda öppna
bebyggelsen, som har en unik karaktär av ännu fungerande fiskeläge. Det är
därför viktigt att bevara Herrviks speciella karaktär samtidigt som det ska
finnas möjligheter att förändra och utveckla platsen. Men det gäller att inte
"älska ihjäl" platsen, framför allt med stora parkeringsplatser, som skulle
förstöra småskaligheten i och upplevelsen av Herrvik.
Samtidigt tycker vi att den fördjupade översiktplanen i många stycken tar
hänsyn till denna svåra balansgång mellan bevarande och förnyelse. Vi ställer
oss därför positiva till följande förslag:
Delområde A - komplettering av hamnverksamheten, bland annat det
planerade vattenverket, två museer och en fiskrensningsanläggning.
Delområde B - det är utmärkt om stora delar av träddungen gallras, så att den
visuella kontakten mellan havet, hamnen och byområdet återställs. När
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klockstapeln uppfördes var tanken att den skulle ses och höras från alla håll,
vilket inte är möjligt idag. en med en gallring av träddungen kan klockstapeln
tillsammans med samlingslokalen Skansen åter framstå som Herrviks centrum
omgivet av stora öppna gräsytor.
Delområde C - enstaka komplettering av fiskebodar.
Delområde D - komplettering av konferens- och hotellverksamhet i anslutning
till Hamnkrogen, men med låg bebyggelse.
Delområde E - komplettering av viss bebyggelse, som placeras lika öppet och
glest som i dagens byområde.
Delområde G-viss ny bebyggelse i skog.
Delområde H - ny bebyggelse i skog.
Invändningar mot den fördjupade översiktsplanen
Samtidigt som vi är positiva till vissa förslag har vi också invändningar mot
andra förslag av upplevelsemässiga och historiska skäl:
Delområde B - gallringen av träddungen är utmärkt (se ovan), men vi är
kritiska mot att träden kan ersättas av parkering vid småbåtshamnen och
bebyggas som en komplettering av befintlig bebyggelse. Sådana förändringar
skulle direkt motverka den återupprättade visuella kontakten mellan havet,
hamnen och byområdet, vilket uppnås om träddungen gallras.
Vi är också kritiska till parkeringen F i delområde B:s västra del, som
diskuterade på en workshop den 25 november 2014 (se karta sid 44). En sådan
parkering skulle förstöra upplevelsen av Herrvik vid själva "entrén" till platsen.
Rimligen finns det tillräckliga parkeringsmöjligheter på hamnplanen norr om
varvet.
Delområde C-D - öster om område C och D diskuterades en stor
parkeringsplats F vid en workshop den 25 november 2014 (se karta sid 44). Vi
är kritiska till denna planerade parkeringsplats, eftersom den är placerad på
platsen för Herrviks "gistgård" (nättorkningsplats), som ännu är delvis
bevarad. Till skillnad från andra gotländska fiskelägen rör det sig om en relativt
modern "gistgård", som hänger samman med Herrviks utbyggnad till modern
fiskhamn på 1920- och 30-talen. De bevarade delarna av torkställningarna
består av störar som förbinds av tjock ståltråd. Denna relativt moderna
nättorkningsplats, i direkt anslutning till fiskebodarna, borde i stället återställas
och kunna bli en del av besöksmålet Herrvik.
Hamnplanen vid fiskebodarna och Hamnkrogen rymmer även under
högsäsong
alla
besökande
bilar
och
bussar.
Därför
bör
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parkeringsmöjligheterna även fortsättningsvis koncentreras hit.
Delområde F - en ny bebyggelse i detta område skulle kräva avsevärda
utbyggnader av infrastruktur (vägar, vatten och avlopp), som på ett negativt
sätt skulle förändra småskaligheten i Herrvik.
Avslutningsvis vill vi framhålla att öppna ytor i och runt Herrvik snabbt håller
på att växa igen med buskar och träd. Liksom Hässle backe borde dessa ytor
röjas och hållas öppna. Ansvaret för dessa röjningar skulle kunna ligga på en
samfällighet i Herrvik.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tack för era synpunkter! Den parkering som ni hänvisar till är resultatet av den workshop
om LIS-område i Herrvik som genomfördes 2104. Sedan samrådsförslaget har en del
förändringar i avsnittet Herrvik genomförts. Planförslaget som nu presenterar föreslås ersätta
det tidigare planprogrammet för Herrvik. Även beskrivningen av LIS-området har
vidareutvecklats och denna del ingår nu i delområde öster. Parkeringsfrågor och andra
infrastrukturförutsättningar är viktiga frågor som bör lösas i en eventuell detaljplaneläggning
av området. I planförslaget föreslås nu att en gång- och cykelväg som binder samman
hamnområdet kan skapa goda förutsättningar för att röra sig inom och genom området utan
bil, och ett genomförande av en sådan lösning bör sannolikt innebära att även
parkeringslösningar hanteras.
Planförslagets områden har reviderats och det som tidigare var delområde F har
omarronderats för att mer tydligt ingå i det nya bebyggelseområdet 12. Planförslaget
presenterar riktlinjer för hur nya vägar bör dras för att undvika negativ påverkan på naturoch kulturvärdena.
Gällande hur röjning av området bör genomföras rekommenderas samfälligheten att
kontakta Teknikförvaltningen.
Yttrandet föranleder ändringar av planförslaget enligt ovan.

#53 Gotlands Botaniska
1. Herrvik
Förening
Området utgörs till allra största delen av Riksintresse för Naturvård.
Dessutom är flera av de föreslagna markområdena EU-habitat och kan inte
Jörgen Pettersson ordf.
komma i fråga för en exploatering.
2015-09-30
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Utifrån de övergripande riktlinjerna samt de föreslagna bebyggelse- och bygglovriktlinjerna
anses områden ändå vara lämpliga för prövning. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att
den Naturvärdeskarta som används vid granskning och handläggning av plan- och
bygglovärenden ger ett gott underlag för att undanta de mest känsliga naturområdena från
exploatering. Naturvärdeskartan innehåller för regionen tillgängligt planeringsunderlag
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gällande naturvärden. Utöver detta material kan samhällsbyggnadsförvaltningen kräva att
särskilda naturinventeringar ska göras vid planläggning eller bygglov.
#62 Ingela Birgersson
Hallvide 1:8
Katthammarsvik
Gutenvik 1:27
Östergarn
2015-09-30

SYNPUNKTER OCH FÖRSLAG
Bebyggelseområde 12 synpunkter på det samt allmänna synpunkter på
samrådsförslaget gällande Östergarnslandet och då Östergarn i synnerhet.
Område plan program 12
Bebyggelse, kompletteringsområde: hur mycket skall man oroa sig? Tittar man
på den brandgula färgen på ert kartförslag, blir man rädd! Den delen av
Östergarn är traktens absoluta klo, dit har lokalbefolkningen i alla tider tagit
sig vid söcken som helg.
Om det området bestyckas av fritidsboende eller annan bebyggelse som
ställplats för husbil eller andra byggnader av servicekaraktär för den s.k. rörliga
turismen som ni nämner som lämplig där så har: den unika sträckan ”Snabben
– Sysneudd berövats på en av de sista vildmarkerna med ”horisontkontakt”
krasst förstörts ! Området har även historiska referenser såväl i forntid som
relativ nutid (strandningen av krigsfartyget Albatross) där lokalbefolkningen
återigen har sina landmärken! Stranden och dess strandskog och alvarmark
skall bevaras för all framtid därför att den är en av de sista lungorna i vårt
avlånga land.
Gotland är ingen badplats på grund av klapperstenshällar och det tackar
fåglarna och växterna för.
Fridlysta Martorna och Strandkål bland andra och mycket fågel som de stiliga
och skygga Gravänderna, krickor och Eider med fler.
Vatten och avlopp i planprogram 12
Mycket av det som LIS föreslås kunna generera i Herrvik står och faller med
brist på slutgiltiga lösningar i Herrviksområdet gällande vatten och
avloppsfrågan. De gamla fiskebodarna som i dag delvis är bebodda, har alltid
haft krav på sig att hålla grupperingen som tecken på platsens genuinitet. Det
föreslår jag bör hållas som riktlinje i framtiden också, platsens själ som sagt,
som trots allt stök med den nya hamnplanen dock klarat sig bra som en
forntida referens.
Ett ytterligare skäl att freda ”garngården” i sluttningen därbakom. Kanske
infria Hembygdsföreningens önskan att upprusta den, de kringboende kunde
ta sitt kvällsfika i sluttningen! Jag menar här sluttningen öster om hamnen.
Vad beträffar område D, plats för diverse nytänkta förslag, går väl att reglera i
ett reguljärt detaljplansförfarande som flera idéer på den andra sidan hamnen.
LIS känns förmyndarlåsning i detta trots allt lilla tydligt begränsade området av
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naturliga bergssluttningar.
Sist men inte minst: framkomlighet för gående och cyklande
Att gå eller vandra är populärare idag än på länge i Östergarn och biltrafiken
jagar mellan strand och affären i Katthammarsvik särskilt under bestämda tider.
Eftersom jag blivit en pigg 70 – åring som cyklar mellan Högby (i Kattvik)och
Herrvik (Kuppen) så gott som dagligen, så vågar jag inte längre ge mig ut vissa
tider och det är ändå dessa turer som är mitt livselixir! Sedan snart 60 år.
Jag efterlyser
Sänkt hastighet för bil så att folk även kan njuta av det vackra landskapet till
fots och på cykel. Och markera med linjer på huvudvägarna plats för icke bil
De hänsynslösa bilförarna måste hjälpas tänka om!
Det har tagit mig mycket möda att läsa igenom Samrådsförslaget och ändå är
jag akademiskt skolad. Tycker kanske inte att ni vänt er mot folk och envar i
ärendet. Det tycker jag är odemokratiskt för det finns många på
östergarnslandet som är sina socknar en identitet av kulturtradition, en väv, en
stomme för platsen. Var finns de med i den föreskrivna
Landsbygdsutvecklingen? Det nya med turism och deltidsboendeanpassning
tar dem hårt, kanske dom vill ha hjälp med sina egna planer och inte bli
förrådda av utifrån kommande egennyttiga marknadskrafter
Jag skriver detta med viss erfarenhet efter snart 60 år på platsen.
Men jag slutar här och hoppas att bli hörsammad och att ert arbete
framskrider till det bästa ur hållbarhetssynpunkt och för framtiden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planprogrammets geografiska avgränsning är inte lika med det föreslagna området för
landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Planprogrammet föreslår ingen bebyggelse ut
mot Kuppen-Snabben-Sandviken innanför strandskyddet som till stora delar är 300 m.
Avsikten är att värna den miljö och de värden som finns och istället föreslå möjliga
exploateringsområden i mindre känsliga miljöer. De föreslagna områdena för ev exploatering
benämns A-H med olika grader och inriktningar av tillkommande bebyggelse. Efter
samrådet har en del omarbetningar av planprogrammet genomförts. För att öka läsbarheten
och undvika missförstånd har beteckningen område med planprogram tagits bort från
plankartan och föreslagna bebyggelse- och kompletteringsområden visas nu på plankartan.
En del revideringar av områden har skett efter samrådet men syftet kvarstår att möjliggöra
för ny bebyggelse och en utveckling av hamnområdet i samklang med de höga natur- och
kulturvärdena.
Ansökan om förslag till hastighetsändring på statlig samt enskild väg utanför tättbebyggt
område kan göra hos Länsstyrelsen.
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#64
Anna-Carin Vi är fastighetsägare och boende i Herrvik och lämnar följande synpunkter
Sundberg och Anders angående förslag till FÖP avgränsat delområde 12, Herrvik planområde och
Landström
LIS.
Östergarn Rodarve 1:14
2015-09-30

Allmänt om nedre Herrvik
Mötet med Herrvik när man svänger ner genom S kurvan över Hässle backe är
fantastiskt. Utsikten är ett sammanhängande panorama ut över havet med
Östergarn Holme, hela Herrsviks hamn framför den höga klinten på Kuppen.
Den samlade landskapsbilden är spektakulär och bland det bästa som Gotland
kan visa upp.
Att väsentligen utveckla Herrvik som en unik plats och inte äventyra
landskapsbilden måste vara en starkt styrande utgångspunkt för arbetet med
översiktsplanen för området i nedre Herrvik.
En balanserad avvägning krävs för att skydda naturen, stödja
näringsverksamheter och bosättningar. Viktigt att både bevara, delvis återställa
och samtidigt utveckla platsens attraktivitet för olika besökare.
Översiktsplanen måste vara av sådant innehåll och kvalitet så den kan fungera
som ett styrande redskap som beskriver och föreskriver vikten att samlade
bedömningar alltid utförs vid förändringar och vid tillståndsgivning av nya
tillägg.
Delområde B och A enligt karta:
Markanvändning mellan länsväg och västra hamnområdet.
Området präglas av ett skarpt möte mellan flera värdefulla naturformationer,
boende och olika näringsverksamheter. Naturen runt omkring Herrvik är väl
skyddat med tydliga föreskrifter för Naturreservat och Natura 2000 områden.
Det finns idag olika vandringsleder i dessa naturreservat som ansluter till
Herrvik i både öster och väster. Att utveckla dessa vandringsleder med ett
sammanbindande gångstråk genom Herrvik vill vi lyfta fram i planprocessen.
En vandringsled som förläggs i ett grönt stråk mellan hamnen och länsvägen.
Vi föreslår att detta utreds i det fortsatta arbetet med Översiktsplanen.
En levande hamnmiljö rymmer olika näringsverksamheter och för att utveckla
området är det föreslaget som ett LIS område. För att styra utvecklingen bör
marken och dess användning markeras med tydliga gränser på en plankarta i
Översiktsplanen.
Från S kurvan vid infarten från väster ner mot Herrvik sträcker sig redan idag
ett brett öppet ängsstråk norr om vägen ner mot östra delen av hamnen. Detta
gröna stråk är ett viktigt inslag i byn som bör bevaras och utvecklas till glädje
för näringsverksamheterna, de boende och besökare. Ett minst 20 m brett
parkområde bör formellt skapas norr om länsvägen från vägkorsningen till
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Grogarnsberget förbi klockstapeln till östra hamnplanen. Det bör markeras på
en plankarta som ett grönområde. Det innebär en naturbuffert mellan
länsvägen och hamnens verksamheter som ”LIS område”. Det möjliggör att
vandringsleder kan förbindas på ett tydligt sätt mellan övre Herrvik,
Grogarnsberget och Herrviks hamn. Länsvägen är sommartid en populär
turistväg för bilister och om grönstråket skapas kan både vandring till fots och
cykling som ofta sker i grupp bli säkrare och mer åtskild från biltrafiken.
Infarten från länsvägen till västra hamnplanen med varv, museer mm kan som
idag vara en väg genom ett grönt stråk som korsar en förläng vandringsled.
Det innebär att en tydlig separering av biltrafik och vandrare och skapar en
tydlig gräns för verksamhetsområdet i anslutning till hamnplan.
Parkering för besökare till västra hamnplanen kan då ordnas innanför det
obrutna gröna stråket minst 25 m från länsvägen och placeras närmare varvet,
museerna och hamnplanen. Det blir en mycket vackrare och funktionellare
lösning för området än den som är illustrerad efter workshopen.
Bilagt finns en bild från sommaren 2015 som visar den sammantagna
fantastiska utsikten och hur i dag besökarens möter Herrvik. Bilden visar hur
Ängen idag nyttjas som uppställningsplats för avställda bilar och husvagnar
mm vilket inte är värdigt platsen (Bilden finns i ärendepärmen på
samhällsbyggnadsförvaltningen).
För ny bebyggelse i området bör ställas tydliga krav på orientering, gestaltning
och husform. Krav som kan beskrivas i en enkel principiell gestaltningsplan.
Tex. bör nya byggnader orienteras i rader med i huvudsak gavlar mot hamnen
och utföras med flacka sadeltak. Denna princip finns redan i gamla fiskeläget
och bör vara utgångspunkt för utformning av nya bebyggelsen i området.
Klockstapel mitt i byn
Mitt i Herrvik mellan ängen och hamnen står en stor grupp stora träd och
buskar, som idag skärmar och fyller landskapsrummet på ett olyckligt sätt.
Dessa träd bör gallras ut väsentligt så det skapas genomsikt året om från
infarten ner till hamnen. Träddungen bör snarast åtgärdas då den utgör en
säkerhetsrisk för besökare då det här hänger nedfallna stora grenar mm.
Den trädgallring som Länsstyrelsen tidigare utfört på slänter på Hässle backes
naturreservat är en bra referens för vad trädröjning i hamnområdet kan
innebära. Med denna gallring skapades stora skönhetsvärden som utsikter mot
natur reservatet från Herrviks nedre by mot väster.
En gallring av träddungen innebär att Klockstapeln som än idag nyttjas för
helgmålsringning återfår en central placering mitt i byn. Det innebär även att
den synliggöras från hela hamnområdet och även hamninloppet när man
ankommer med båt till gästhamnen.
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Användning av stora hårdgjorda hamnplaner
Hamnplanens stora sammanhängande hårdgjorda ytor är dimensionerade för
en mer omfattande fiskenäring än vad som finns behov av idag. Hamnplanen
bör därför kunna samutnyttjas för kompletterande användningsområden och
som plats för bussar och bilparkeringar för besökare under sommaren. Andra
delar av året kan ytan användas för uppställning av båtar eller andra tillfälliga
verksamheter.
Därför bör orörd naturmark i området inte ianspråktas och hårdgöras för att
skapa områden för nya större bilparkeringar eller bli mark för tillfälliga eller
provisoriska verksamheter under en begränsad tid.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tack för ett genomarbetat yttrande. Efter samrådet har en del omarbetningar av
planprogrammet genomförts. För att öka läsbarheten och undvika missförstånd har
beteckningen område med planprogram tagits bort från plankartan och föreslagna bebyggelseoch kompletteringsområden visas nu på plankartan. En del revideringar av områden har
skett efter samrådet men syftet kvarstår att möjliggöra för ny bebyggelse och en utveckling av
hamnområdet i samklang med de höga natur- och kulturvärdena. De reviderade bebyggelseoch bygglovsriktlinjerna är vägledande även i detaljplanearbete och i kompletteringsområden.
De hanterar ny bebyggelse utifrån landskapets förutsättningar vilket innebär en
sammanvägd bedömning utifrån natur- och kulturvärdena.
I planförslaget föreslås nu att en gång- och cykelväg som binder samman hamnområdet kan
skapa goda förutsättningar för att röra sig inom och genom området utan bil, och ett
genomförande av en sådan lösning bör sannolikt innebära att även parkeringslösningar
hanteras. Vi tar med oss era synpunkter då anläggandet av ny parkering i Herrvik blir
aktuellt.
Yttrandet föranleder följande ändring av förslaget:
I det reviderade texten om LIS-området i Herrvik förespråkas att en gång- och cykelväg
binder samman de olika målpunkterna i hamnområdet.

#83 Östra Gotlands
Vattenråd
Magnus Staflin

Dock anser vi att områdena F och G inom Herrvik planprogram och LIS är
helt olämpliga för bebyggelse då det är i en känslig och idag orörd natur med
höga naturvärden och är ett område som passar mycket bättre för ett rörligt
friluftsliv.

2015-10-20
#84
Dock anser vi att områdena F och G inom Herrvik planprogram och LIS är
Naturskyddsföreningen på helt olämpliga för bebyggelse då det är i en känslig och idag orörd natur med
Gotland
höga naturvärden och är ett område som passar mycket bättre för ett rörligt
friluftsliv.
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Sigurd Lindkvist
Magnus Staflin
2015-10-20

Samhällsbyggnadsförvaltningen

#53 Gotlands Botaniska
Förening
Jörgen Pettersson ordf.

Tack för ert yttrande. Utifrån de övergripande riktlinjerna samt de föreslagna bebyggelseoch bygglovriktlinjerna anses områden ändå vara lämpliga för prövning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att den Naturvärdeskarta som används vid
granskning och handläggning av plan- och bygglovärenden ger ett gott underlag för att
undanta de mest känsliga naturområdena från exploatering. Naturvärdeskartan innehåller
för regionen tillgängligt planeringsunderlag gällande naturvärden. Utöver detta material kan
samhällsbyggnadsförvaltningen kräva att särskilda naturinventeringar ska göras vid
planläggning eller bygglov. Tidigare område F ingår delvis numera i bebyggelseområde 12.
Yttrandet föranleder följande ändring av förslaget:
Område F har omarronderats och ingår delvis numera i bebyggelseområde 12.

Delområde A Herrviks planprogram
Kan möjligen accepteras av GBF om en exploatering föregås av en noga
genomförd inventering av floran och andra naturvärden. Om inga större
naturvärden noteras kan en exploatering ske.

2015-09-30
#66 Mats Birgersson
Herrvik, Kuppen 185
2015-09-30

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Delområde A.
Sedan 2089 är det byggt hus och en avsaltningsanläggning kommer troligen att
byggas på området. Uppe under Hässleklinten kunde ett typ vandrarhem få
plats.

Tack för era synpunkter. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan komma att kräva att
särskilda naturinventeringar ska göras vid planläggning eller bygglov. Vi anser att ett
vandrarhem är bättre lokaliserat i det östra området för att inte störa yrkesfisket.
Yttrandena föranleder inga ändringar.

#53 Gotlands Botaniska
Förening
Jörgen Pettersson ordf.

Delområde B Herrviks planprogram
B. Inga synpunkter.

2015-09-30
#66 Mats Birgersson

Delområde B.
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Herrvik, Kuppen 185
2015-09-30

Är de enstaka byggningarna trålboden så bör den få vara kvar. Nu när
fiskeriverksamheten är i det väsentligaste flyttad till östra sidan, är trålboden
med vidhängande förråd kulturhistoria. Det trålas inte längre. Träddungen bör
i stort få vara ifred. Den ger karaktär åt hamnen och skydd för vinden.
Hamnplan och bakomliggande slätmark används som båtuppläggnings plats.
Något som säkert kommer att öka. Där vore också lämpligt med p-platser.
Det är knappast plats för att komplettera bebyggelsen, utan att ändra karaktär
av fiskeläge. I området finns gamla salteriet, kulturhistoria, som nu används
som möteslokal, gudstjänster, utställningar, begravningar m.m. Där står också
en klockstapel för bland annat helgmålsringning. Dessa byggnader kräver sin
plats. I ett annat litet hus ligger tremänningen Kungen, Kulturhistoria. Och i
det stora huset med eternitplattor ligger Hembygdsföreningens livräddnings
båt. Också kulturhistoria.
Så om verksamheterna i hamnen varvet, fisket skall få sin plats så är det inte
mycket plats kvar för fritidsbebyggelse som inte passar så bra ihop med
verksamheterna. Farliga arbetsplatser nu mera.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tack för era synpunkter. I LIS-område väster föreslås inte fritidsbebyggelse utan däremot
förespråkas en utveckling av fiskeriverksamhet och utrymme för besöksverksamheten att
utvecklas.
Yttrandet föranleder inte ändringar.

#53 Gotlands Botaniska
Förening
Jörgen Pettersson ordf.

Delområde C Herrviks planprogram
C. Inga synpunkter.

2015-09-30
#66 Mats Birgersson
Herrvik, Kuppen 185
2015-09-30

Del område C.
Där har jag min strandbod. Används ej som bostad. Om med
ändamålsenligtbruk menas med att boden skall vara ett förråd för båt fiske
saker så är det väl bra om de anpassas till befintliga äldre bodar. Nu är det ju så
att de flesta äldre bodarna och även nybyggda är sommarbostäder. Helt
utanför gängse bestämmelser. Alltså svartbyggen vad jag förstår. Så någon mer
fritids bebyggelse i området är olämpligt om den kulturhistoriska karaktären
vill bibehållas.

#23 Länsstyrelsen på I delområde C föreslås enstaka kompletteringar av fiskebodar med avsikt att
Gotland
fungera ”för ändamålsenligt bruk”. Fiskeläget har förändrats över tid och
präglas idag av ett brokigt intryck med fiskebodar som är i bruk för fisket och
2015-09-28
mer ordnade bodar som används för rekreation. Då flera bodar idag inte
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används för sitt ursprungliga ändamålsenliga bruk (för fiskets behov), bör det
definieras vad ”för ändamålsenligt bruk” innebär. Den tidigare berörda
konflikten mellan boende och yrkesverksamheten får inte förstärkas, då denna
del av hamnen med kajen och kajutrymmen är nödvändig för fiskets behov.
Om tillägg av bodar ska göras måste strukturen med bodar i rader tas hänsyn
till och anpassas efter, så att en tydlig struktur bibehålls. Nya bodar med fler
fönster än ett mindre ska undvikas helt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tack för era synpunkter. I planförslaget föreslås komplettering av befintliga fiskebodar för
ändamålsenligt bruk. För uppförande av fiskebodar krävs bygglov och i RIKTLINJER
FÖR FISKELÄGEN antagna av byggnadsnämnden 2013-11-13 § 251 framgår vad
som gäller för fiskelägen.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

Delområde D Herrviks planprogram
#23 Länsstyrelsen på Om delområde D ska kunna utvecklas med kallbadhus, badbrygga och
Gotland
omklädningsmöjlighet förutsätter att detta kan ske utan att fisket påtagligt
störs
(riksintresset
skadas),
men
även
att
genomfartstrafik,
2015-09-28
parkeringsmöjligheter och VA kan anordnas. I delområde D finns det även
fornlämningar. Den ena är en härd undersökt och borttagen enligt 1939 års
inventering, vilket kan innebära att ytterligare fynd uppkommer vid en
eventuell exploatering. Den andra är de två värn som bevaras som
fornlämningar enligt överenskommelse med Fortifikationsverket. Dessa värn
kan vid utbyggnad av området lyftas fram och skyltar sättas upp.
#53 Gotlands Botaniska
D. Inga synpunkter.
Förening
Jörgen Pettersson ordf.
2015-09-30

Samhällsbyggnadsförvaltningen

#42 Markus Selin,
Ann-Sofie Selin
Östergarn Hässle 1:5
2015-09-29

Tack för inkomna synpunkter. Yttrandena föranleder följande ändringar av förslaget:
Tydliggörande av att hänsyn ska tas till riksintresset för yrkesfisket vid exploatering har
gjorts i avsnittet om LIS-området för Herrvik.

Delområde E Herrviks planprogram
VA-ledningens utbyggnad i anslutning till området möjliggör en utbyggnad
längs den samma västerut på vår fastighet (Östergarn Hässle 1:5). Längs den
befintliga stickvägen mot norr finns i dag två bebyggda fastigheter. Med
utgångspunkt från VA-ledningens placering önskar vi att delområdet justeras
så att en kompletterande bebyggelse kan komma till stånd i anslutning till
denna väg. (Se röd markering på kartbilaga).

88

Kartbilagan finns i ärendepärmen på samhällsbyggnadsförvaltningen
#53 Gotlands Botaniska
Förening

E. Inga synpunkter.

Jörgen Pettersson ordf.
2015-09-30
#23 Länsstyrelsen på Delområde E är ett område som föreslås kompletteras med ytterligare
Gotland
bostäder, både nere i dalsänkan och uppe i byn. Området är av riksintresse för
kulturmiljö men rymmer inga registrerade fornlämningar. Exploatering inom
2015-09-28
området är möjlig om hänsyn till kulturvärdena tas så att riksintresset inte
skadas. Detta sker bäst via detaljplaneläggning. På fastigheten Rodarve 1:19
som delvis ligger inom område E i dalsänkan söder om befintlig bebyggelse,
finns ett ålderdomligt landskap med fruktträd i betesmark och spår av
fruktodling. Detta är en del av det gröna kulturarvet och bör bevaras.
#64 Anna-Carin
Sundberg och Anders
Landström
Östergarn Rodarve 1:14

Delområde E enligt karta
Bebyggelsekaraktär för nedre Herrvik
Översiktsplanen bör beskriva att rådande bebyggelsemönster på stora
fastigheter med olika typer av solitära bostadshus skall bevaras och utvecklas
enligt samma princip. Det innebär att tillkommande fastigheter för bostadshus
bör föreskrivas att utföras på tomt areor på minst ca 1500 m2.

2015-09-30

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bebyggelsekaraktären bör kunna beskrivas utan regler utan kunna avspegla sin
tillkomsttid men det väsentliga kan vara krav på större tomter och solitära
sammanhållna husvolymer vilket är en arketyp för bebyggelse i landskapet på
Gotland.
Tack för inkomna synpunkter. Efter samrådet har plankartan reviderats och E ingår
numera i ett kompletteringsområde som utökats och bebyggelseområde 12 som justerats för
att också inrymma delar av det som tidigare var delområde f. De reviderade bebyggelse- och
bygglovsriktlinjerna är vägledande även i detaljplanearbete och i kompletteringsområden. De
hanterar ny bebyggelse utifrån landskapets förutsättningar. I planförslaget anser
samhällsbyggnadsförvaltningen därför att riktlinjer för tomtstorlek i Herrvik inte är
lämpligt då utgångspunkten för lokalisering och utformning ska utgå från landskapstyp och
karaktär. Detta regleras istället i kommande detaljplan- eller bygglovprocess.
Yttrandet föranleder inga ändringar.

#38 Miljöpartiet
de Gröna på Gotland

Delområde F Herrviks planprogram
Delområde F
Miljöpartiet anser att bebyggelse inom område F bara ska ske inom
skogsmarken i södra delen av området och inte på de öppna alvarområdena. I
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2015-09-29

detta område med tunna jordar på svallat grus växer gamla enar, oxlar och ros.
Dessa öppna alvarmarker med grus och sten utgör sommartid antagligen
mycket varma mikroklimat tack vare att buskarna ger lä. Detta område skulle
kunna vara intressant ur insektssynpunkt, t.ex. nyttjar dagfjärilar gärna
liknande solvarma områden med rik blomning som nektarkällor. Att bebygga
på de öppna delarna gör också att de områden som är mest värdefulla för
rekreation privatiseras. Att bara förlägga bebyggelse i skogsmarken i område F
ser miljöpartiet vara ett bättre alternativ, som också kräver noggrann
detaljplaneläggning.

#23 Länsstyrelsen på Delområde F ligger inom riksinstresse för kulturmiljö. Det är viktigt att tänka
Gotland
på att upplevelsen av kulturlandskapet från Hässlebacke och från nerfarten till
Herrviks hamn bibehålls. En trädridå mot detta håll ska sparas och eventuell
2015-09-28
bebyggelse riktas ut mot öster. Det högt belägna området ligger även i sin
helhet inom riksintresse för naturvård. Bortsett från några hus i norr och ett
hus i sydväst finns heller ingen bebyggelse som omger området. Området
ligger inom utbredningsområdet för lersammetslöpare (Chlaenius nitidulus). I
Sverige är arten endast känd från denna till ytan mycket begränsade lokal vid
Kuppen. Enligt registerbladet påverkas riksintresset negativt av dikningar,
olämplig skogsavverkning och olämplig fritidsbebyggelse. Att bebygga
området såsom föreslås kan därför utgöra en påtaglig skada på riksintresset för
naturvård.
#53 Gotlands Botaniska
Förening
Jörgen Pettersson ordf.

F. Består av 6280 Alvar, ett habitat prioriterad inom EU och med ogynnsam
bevarandestatus. Området delvis igenvuxet efter upphört bete. Två rödlistade
arter noterades (båda NT). Områdets exploatering kan inte accepteras då det
skulle strida mot EU-direktiv; stryks från planprogrammet.

2015-09-30

#92 Ulla Lindblom &
Undertecknade fastighetsägare önskar anföra följande med anledning av
Björn-Erik Lindblom
förslaget till fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet: 12 Herrviks
Östergarn Herrvik
planprogram och LIS, delområde F (sid 38 och 42).
Östergarn Hallgårds 1:35
Enligt planprogrammet skall område F kunna exploateras med ny
Martin Gumpert,
bebyggelse. Vi anser att detta område skall skyddas från bebyggelse
Stockholm
eftersom det skulle vara ett stort ingrepp i hittills orörd tallskog/alvarmark.
Östergarn Bengts 1:5
Området har rika rekreationsvärden och ursprunglighet. Den låga men
gamla strandtallskogen är boplats för småvilt och räv såväl som spillkråka
Per-Gustaf Ekbom &
och stora rovfåglar. Närmaste bostadsbebyggelse ligger klart avskilt, dels i
Ulrika Ekbom,
väster nedanför klintkanten och dels i norr av vägen mot stranden. Området
Stockholm
kan därför inte klassas som nybyggnadsområde p.g.a. förtätning eller "vidare
Östergarn Hässle 1:7
expansion". Området bör därför sparas som det är, utan bebyggelse.
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Eva Dieden, Stockholm

Tilläggas kan att i samband med fastighetsöverlåtelse av Gutenviks 1:46 i
mitten av 1990-talet var en tomtavstyckning av fastigheten aktuell. Tomten
Henrik Dieden,
som skulle bebyggas låg i skogen inom område F c:a 350 m från stranden.
Limhamn
Avstyckningen godkändes inte av Fornsalen som i ett yttrande anförde
Östergarn
Gutenviks områdets geologiska betydelse.
1:46
Östergarn Hallgårds 1:35 Ulla Lindblom och Björn-Erik Lindblom Östergarn
2015-10-20
Herrvik
Östergarn Bengts 1:5 Martin Gumpert, Stockholm
Östergarn Hässle 1:7 Per-Gustaf Ekbom Ulrika Ekbom, Stockholm
Östergarn Gutenviks 1:46 Eva Dieden, Stockholm och Henrik Dieden,
Limhamn
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tack för era yttranden. Efter samrådet har det som tidigare var område F nu
omarronderats och ingår i utställningsförslaget som bebyggelseområde 12.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att den Naturvärdeskarta som används vid
granskning och handläggning av plan- och bygglovärenden ger ett gott underlag för att
undanta de mest känsliga naturområdena från exploatering. Naturvärdeskartan innehåller
för regionen tillgängligt planeringsunderlag gällande naturvärden. Utöver detta material kan
samhällsbyggnadsförvaltningen kräva att särskilda naturinventeringar ska göras vid
planläggning eller bygglov. Utgångspunkten i utställningsförslaget för riktlinjer för bebyggelse
och bygglov är att eftersom landskapsbilden speglar landskapets skiftande kulturhistoriska
lager fram till idag, är förändringar av landskapsbilden inte nödvändigtvis något negativt
som bör förhindras. Tvärtom är förändring en självklar och naturlig process.
Utgångspunkten bör istället vara att i bästa mening både bevara och utveckla de centrala
värdena i landskapsbilden. Den förändring som innebär skada är den förändring som
raderar viktiga värden i landskapsbilden, och detta bör undvikas. Planförslaget har även
riktlinjer för hur nya vägar bör dras för att undvika negativ påverkan på natur- och
kulturvärdena.
Yttrandena föranleder följande ändring av förslaget:
Område F har omarronderats med hänsyn till ovanstående synpunkter. Exakta gränser för
möjlig exploatering utreds i detaljplaneskedet.

#38 Miljöpartiet
de Gröna på Gotland
2015-09-29
#42 Markus Selin,
Ann-Sofie Selin

Delområde G Herrviks planprogram
Delområde G
Miljöpartiet anser att bebyggelse kan ske i skogsmarken i område G. En del
tall bör sparas.
Delområde G bör i detta skede utökas (se röd markering på kartbilaga) så att
bättre hänsyn kan tas till befintlig biotop inom området vid en framtida
planläggning.
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Östergarn Hässle 1:5
Se kartbilaga under delområde E.
2015-09-29
#23 Länsstyrelsen på Även delområde G ligger i ett helt oexploaterat område i anslutning till en
Gotland
nyckelbiotop som är av prioriterat skydd, dock inte riksintresse för naturmiljö.
Det är synnerligen fina omgivningar som omger den skisserade bebyggelsen.
2015-09-28
Vid eventuell exploatering bör stor hänsyn tas till de höga naturvärdena i
omnejd. Det är även viktigt att marken är lämplig för bebyggelse med hänsyn
till eventuella sanka och blöta områden.
#53 Gotlands Botaniska
Förening
Jörgen Pettersson ordf.

G. Inga större floristiska värden noterades. I tallskogen finns dock en del
spridda äldre träd, vilka måste sparas vid en eventuell exploatering. På
grund av områdets ringa naturvärden kan en exploatering möjligen
accepteras trots att marken har klassats som Riksintresse för Naturvård.

2015-09-30

Samhällsbyggnadsförvaltningen

#38 Miljöpartiet
de Gröna på Gotland
2015-09-29

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter. Område G kvarstår i
utställningsförslaget och har nu beteckningen område 14.
Yttrandena föranleder inga ändringar av förslaget.

Delområde H Herrviks planprogram
Delområde H
Miljöpartiet anser att detta sannolikt är ett område med hög biologisk
mångfald av till exempel marksvampar. Bebyggelse i denna kalkbarrskog kan
vara olämpligt ur naturvärdessynpunkt. Äldre kalkbarrskog med uppstickande
revformationer hyser ofta intressanta arter.

#23 Länsstyrelsen på Delområde H ligger inom riksintresse för naturvård. Enligt registerbladet är
Gotland
förutsättningarna för bevarande att markanvändningen inte förändras och
områdets värden påverkas negativt av bl.a. ny bebyggelse. Det utpekade
2015-09-28
området, samt omgivande mark, är helt oexploaterat vilket innebär att detta
område strider mot Region Gotlands ambition att förtäta istället för att
etablera bebyggelse i nya områden. Stora delar av området består av åldrig
tallskog med höga naturvärden i trädskiktet. Inom området har tre rödlistade
och hänsynskrävande arter rapporterats; toppjungfrulin (VU, sårbar), kalknarv
(VU, sårbar, samt utpekad som Natura 2000-art) och salepsrot (NT, nära
hotad samt fridlyst). Det förekommer även inlandsraukar, vilka medför att
bebyggelse är synnerligen olämplig. Länsstyrelsen anser att detta område bör
undantas från bebyggelse eftersom detta innebär en påtaglig skada på
riksintresset naturvård.
#53 Gotlands Botaniska
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Förening
Jörgen Pettersson ordf.
2015-09-30

#60 Markus Selin
Fastighetsägare och
företrädare för övriga
delägare Östergarn Sigdes
1:15 & Östergarn
Sandhem 1:1
2015-09-30

H. Kalkdominerat område med grov gammal kalktallskog (9010 Västlig taiga;
ogynnsam bevarandestatus), gott om död ved och flera träd med utgångshål
för vedlevande insekter. Dessutom noterades hål av spillkråka (upptagen i
EU:s Fågeldirektiv). I norr även mindre del med 6280 Alvar. I hela skogen
förekommer ett flertal kalkryggar med revkalksten, som på några ställen kan
betecknas som raukar. I öster och nordväst finns låga klintar (upp till dryga
metern; 8210 kalkbranter). Två rödlistade arter noterades (båda NT).
Områdets exploatering kan inte accepteras då det skulle strida mot EUdirektiv; stryks från planprogrammet.
Hej!
Vi har tagit del av er ”Fördjupade översiktsplan för Östergarnslandet och
Katthammarsvik” och har, eftersom vi äger fastigheten Östergarn Sigdes 1:15
o Östergarn Sandhem 1:1 i Herrviksområdet särskilt fördjupat oss i
utvecklingen av detta område.
Planeringsförutsättningarna har radikalt förändrats sedan planprogrammet för
Herrvik togs fram 2009. Med dagens utbyggda och i driftsatta vatten- och
avloppsnät ges nya möjligheter till utveckling. Någon revidering, i relation till
det utbyggda nätet, har inte genomförts i FÖP Östergarn.
VA-ledningens utbyggnad i anslutning till delområde H berör vår fastighet.
Placeringen av ledningen möjliggör en förändrad syn på områdets avgränsning.
Dels önskar vi utöka området norrut, så att ett bostadshus i framtiden skulle
kunna placeras i anslutning till befintlig fruktträdgård och inordna sig i
befintlig bebyggelsestruktur. Dels önskar vi att området utökas något västerut i
befintligt skogsområde. Detta skulle ge större frihet att kunna integrera ny
bebyggelse i skogsområdet vid framtida planläggning. (Se röd markering på
kartbilaga).
Sammanfattningsvis önskar vi alltså att en revidering sker av det föreslagna
utbyggnadsområdet H redovisat i ”Fördjupad översiktsplan för
Östergarnslandet och Katthammarsvik” för att på så sätt bättre kunna ansluta
ny bebyggelse till naturliga förutsättningar och till det utbyggda till vatten- och
avloppssystemets faktiska dragning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter. Efter bearbetning av
planprogrammet för Herrvik har samhällsbyggnadsförvaltningen kommit till den slutsatsen
att föreslaget område H bör utgå som bebyggelseområde. I och med den utbyggda VAledningen och regionens bräckvattenverk i Herrvik har andra förtätnings- och
bebyggelseområden kunnat identifieras vilka anses ha bättre förutsättningar för ett
genomförande utan att riskera påtaglig skada på riksintressen.
Yttrandena föranleder följande ändringar av förslaget:
Område H utgår som bebyggelseområde.
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#38 Miljöpartiet
de Gröna på Gotland
2015-09-29

LIS-område Herrvik
I Herrviksområdet bör område B precis som område A kunna ha en inriktning
på småföretagande utöver hamnverksamhet. Herrviks hamn är en unik miljö
som med god internetuppkoppling skulle kunna vara en mycket attraktiv och
inspirerande arbetsplats. Ett antal nya kontorsplatser i detta läge skulle t.ex.
kunna ha möjlighet att locka hit arbetande inom kreativa internetbaserade
näringar . Det skulle kunna ge restaurangen i Herrvik möjlighet att fungera
som lunchrestaurang året runt. Många människor har redan sett möjligheterna
med att ta med sig jobbet på firman, eller hela företaget, till Gotland från
fastlandet. Med attraktiva kontorshotell i genuin miljö kan Gotland
förhoppningsvis bidra till att ge den vågen av inflyttare ytterligare skjuts.

#23 Länsstyrelsen på Länsstyrelsen är positiv till att Herrviks hamn (A-D) pekas ut som ett LISGotland
område med fokus på utvecklandet av hamnens verksamhet i väst och fokus
på turistverksamhet i nordost. För att nyttja havets resurser och bibehålla och
2015-09-28
utveckla Östergarnslandet, är det nödvändigt att fiskerinäringens behov av
hamnfaciliteter och utvecklingsutrymme tillgodoses samtidigt som platsens
potential som besöksmål stärks. Dessa två användningsområden kan dock
hamna i konflikt med varandra. Det är bra att inga bostäder föreslås inom AD men det kommer fortfarande vara en utmaning för kommande
detaljplaneprocess att hantera risken för olägenheter och konflikter mellan
markanvändningarna utan att för den sakens skulle hämma möjligheterna för
hamnen att förändras över tid. Det bör dock förtydligas om hamnverksamhet
avses kunna innefatta t.ex. restaurang/café och hur en sådan verksamhet ska
lokaliseras för att inte försvåra etablering och utveckling av t.ex.
fiskförädlingsverksamhet. Vidare ska Sjöfartsverkets synpunkter beaktas vid
fortsatt planläggning och bygglovsprövning.
#66 Mats Birgersson
Herrvik, Kuppen 185
2015-09-30

Sida 74. LIS område Herrvik.
Största delen av LIS området Herrvik har ingen eller lite anknytning till
bebyggelse. Då menar jag den del som ligger öste om åsen som går från
Kuppen söder ut parallellt med strand skogen och består av Kuppen,
Snabben, Sandviken och stranden vidare mot Nattvik och Sysne. Denna del är
mycket bevarande värd, om man ser till ett natur riksintresse. Både Kuppen
med sin klint mot havet, med raukformationer, hällmarken uppe på klinten
som sluter i Snabben med sin vik och låga klippor och klippblock.
Kuppskogen är väldigt lite rörd de under de sista 100 åren. En del är nog
planterad någon gång på 1950-talet, men är nu fint uppvuxen gammelskog.
Där växer tex. svärdslilja och Gotlands-backsippor. En groddjursinventering
är gjord på 1970-80 talet som visade på att området var bevarande värt för
groddjuren skull. De vatten fyllda klippgölarna, vid stranden är hemvist för ett
flertal olika groddjur och med det följer ett stort antal ormar och snokar. Jag
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tror jag sett Hasselsnok. Kuppen är ur geologisk synpunkt speciellt, tex har
Kils universitet under många år förlagt sina årliga fältstudier dit.
Av historiskt-arkeologiskt intresse på Kuppen är att troligen var Kuppen en av
tre befästningar i ett försvarssystem, Grogarns-västra delen av
Östergarnsholm- Kuppen. Om några noggrannare arkeologiska
undersökningar är gjorda vet jag inte.
På Kuppen finns räv och kaniner. Fåglar som hakspettar, rovfåglar, korpar
och mycket små fågel. På Snabben samlas mycket sjöfågel och inne i den
grunda och skyddade Sandviken finns vadarfåglar, strandpipare, häckande
gravänder, häger. Och i strand buskagen finns ytterligare mycket småfågel.
Skogen som bitvis under senare år fått ett stort antal döda träd, gör att många
insekter trivs i området. Där finns sällsynta skalbaggsarter, tex en stor har jag
sett. Det är också gott om olika fjärilar. Området är alltså intressant för
arkeologer, geologer, ornitologer, botanister, groddjurs och reptilintresserade
och insektsintresserade. Att fritt kunna ströva omkring i området skulle
väsentligen begränsas även av en mindre omfattande nybyggnation. Nu skall ju
alla ha VA och bredband indraget i sina sommarhus och dragningen av dessa
ledningar även till ett begränsat antal hus skulle göra stor skada på
naturmarken. Jag gick nu på morgonen förbi där ledningarna ner till huset, (de
gamla militär barackerna) nästan nere vid Snabben grävts ner. Det kommer att
ta mycket långtid för de spåren att försvinna.
Mitt förslag är att LIS området Herrviks minskas genom att strandskyddet
bibehålls för Kuppen och stranden bort mot Sysne, med strandskogen. Detta
är ett utmärkt naturskönt strövområde för den bofasta befolkningen (jag vet
den som har sina promenadrundor där.), sommar Gotlänningar och det rörliga
friluftslivet. Om trycket är hårt från markägarna att vill sälja tomter kanske
Regionen Gotland kan köpa marken, på något sätt och avsätta den som frilufts
område. Det är ju av både riksintresse och regionintresse att bibehålla en
levande natur. Största delen av Kuppen ägs av Danisco. Om de vill stycka av
tomter vet jag ej. Men jag tycker de kunde donera/avsätta området till
naturströvområde. Förhandla med dem. Naturen är ju Östergarnslandets stora
turist tillgång. Glöm inte det. För naturens bevarande bör befintlig bebyggelse,
gårdar användas som bostäder för turister. Tex. uthyrning av stugor och rum
på gårdar i trakten och ett vandrarhem under Hässleklinten. Det skulle bli en
betydligt mer levande bygg än med sommarstugor som står tomma större
delen av året.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter. När planprogrammet för
Herrviksområdet godkändes år 2009 utgick riktlinjerna till stor del ifrån de förslag till
markanvändningsplan som finns formulerade i den fördjupade översiktsplanen för
Östergarnslandet (1995), vilka dels anger Herrviks hamn som lämpligt verksamhetsområde
för småindustri och hantverk, dels anger bebyggelseområdet kring hamnen som lämpligt att
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förtäta med tanke på eventuella tillkommande verksamheter. Planprogrammet syfte var att
ge underlag för en möjlig utveckling av Herrviksområdet, samt att undersöka vilka tillägg i form av
ny bebyggelse som är möjliga. Detta program har utgjort underlag till den föreslagna
bebyggelseutvecklingen i Herrvik. Planprogrammets intentioner och riktlinjer för bebyggelse är
inarbetade i detta planförslag liksom de reviderade bebyggelse- och bygglovriktlinjerna.
Bebyggelseområdena har justerats efter samrådsförslaget.
Yttrande föranleder följande ändringar av förslaget:
Sedan samrådsförslaget har LIS-områdets utbredning och beskrivning reviderats något, LIS-området
sträcker sig numera fram till vägen. Riksintresset för yrkesfisket har ytterligare belysts och
planförslaget understryker vikten av att en utveckling inom LIS-området måste ske i samklang med
fiskeriverksamheten. Detta har tydliggjorts bl. a genom att LIS-området delats i två delområden med
olika karaktär och inriktning. På plankartan syns nu tydligare vilka områden som föreslås som
bebyggelseområden, kompletteringsområden, kärnområden samt LIS-område för att öka läsbarheten
och undvika missförstånd.
Område 13

ÖSTERGARN
STRAND
#23 Länsstyrelsen på Område för turismändamål
Gotland
Det finns potential att utveckla Sandviken och det är därför positivt att
området är utpekat som ett område för turiständamål. Riktlinjerna för hur
2015-09-28
campingen ska utvecklas är rimliga och tydliga. Att parkeringen i anslutning till
badet utökas och möjliggörs som uppställningsplats för food trucks m.m. är
positivt för servicen och tillgängligheten till stranden.
#53 Gotlands Botaniska
Förening
Jörgen Pettersson ordf.

13. Östergarn Strand campingplats
Inga synpunkter.

2015-09-30

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter.
Yttrandena föranleder inga ändringar av planförslaget.
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Kompletteringsområden
#23 Länsstyrelsen på
Gotland
2015-09-28

Planen pekar ut en mindre andel kompletteringsområden. Länsstyrelsen
saknar en motivering till varför dessa områden bedömts som lämpliga och
varför andra har bedömts som olämpliga. Länsstyrelsen har ingen erinran
över de utpekade kompletteringsområdena förutsatt att de
bebyggelseriktlinjer som redovisas följs.

#63 Carl Romarve
Östergarn Filippuse 361

Hej, jag har synpunkter på rubricerade FÖP.
Det finns enligt min mening väldigt få kompletteringsområden i Östergarn,
och något är tokigt lokaliserat. En bärande tanke ska ju vara att ny
bebyggelse inte stör värdefull landskapsbild, så därför bör det passa att
lokalisera dessa vid områden med befintlig bebyggelse. Vi kommer sannolikt
att ansluta oss till det svar, som jag ännu inte sett i skrift, som Nygarn
Utveckling lämnar senast den 10 okt.

2015-09-30

Där finns oxå bättre förslag på kompletteringsområden, som inte stör
Östergarnslandets karaktär av välkomnande odlingslandskap i kustbygd. Jag
ber att få återkomma senast samtidigt med Nygarns svar, den 10e okt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter. Samhällsbyggnadsförvaltningen
instämmer i förhållandevis små områden pekades ut som kompletteringsområden i
samrådsförslaget. Efter samrådet har möjligheten att lösa vatten och avlopp i större
gemensamhetsanläggningar ökat och därför har även en översyn av möjliga
kompletteringsområden setts över. Resultatet har blivit ett antal fler
kompletteringsområden och det har även tydliggjorts i avsnittet om kompletteringsområden
hur regionen ser på dessa områden i förhållande till kärnområde samt bebyggelseområdena.
Yttrandena har föranlett följande ändringar av planförslaget:
Ett antal nya kompletteringsområden föreslås.
Förtydligande i planhandlingen rörande kompletteringsområden.

Kärnområde för upplevelse bevarande och
skydd av pågående markanvändning
#23 Länsstyrelsen på
Gotland
2015-09-28

Kärnområdena anses besitta de sammansatta värden som gör
Östergarnslandet till en unik och nationellt bevarandevärd plats.
Länsstyrelsen instämmer i bedömningen och anser att en restriktiv
bygglovsprövning i dessa områden är motiverad. Dock vill länsstyrelsen
framhålla att punkt nr 4 (ny bebyggelse bör ha respektavstånd till
fornlämningar…) gäller för all exploatering – inte bara inom kärnområdena.
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Länsstyrelsen saknar även en förklaring och motivering till de vita områdena
som finns i kontrast till det ljusgula. Hur skiljer sig prövningen av eventuella
detaljplaner, bygglov eller förhandsbesked mellan dessa områden?
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen
tackar
för
lämnade
synpunkter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i att samrådsförslaget inte beskrev de vita
områdena. Området utgörs till största del av våtmarksområden, skogsmark och
alvarmark med mycket liten andel bebyggelse. Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att
beteckna detta som ”övrig mark” vilket innefattar ett glest bebyggt område avsett för
bevarande av pågående markanvändning med enstaka möjligheter till komplettering av
befintlig bebyggelse. För området gäller de föreslagna bebyggelse- och bygglovriktlinjerna vid
bygglovprövning. Yttrandet föranleder att område Övrig mark läggs till i
teckenförklaringen på plankartan samt att en kortfattad beskrivning av området läggs till
i planhandlingen.
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Vatten och avlopp
#38 Miljöpartiet de Gröna
på Gotland
2015-09-29

#23 Länsstyrelsen på
Gotland
2015-09-28

Vatten- och avloppsfrågorna är avgörande delar för den fortsatta
utvecklingen samt möjligheten att långsiktigt bo, leva och verka i
Östergarnslandet. Just nu pågår diskussioner kring bredare anslutning till
avsaltningsverket i Herrvik. Det skulle vara angeläget att parallellt med den
processen arbeta vidare med kunskapsutveckling när det gäller alternativa
sätt att hantera vattentillgång och avlopp. Exempel på våtmarksanläggning
och vattendammar finns inom området, liksom anknytning till mångårig
erfarenhet i Järna i Södermanland (Davide sommargård i Gammelgarn).
Vatten och avlopp
En förutsättning för en hållbar utveckling för Östergarnlandet är att vattenoch avloppssituationen går att lösa på ett tillfredsställande sätt. Länsstyrelsen
kommer att kommentera riktlinjerna för vatten och avlopp generellt och inte
specifikt för varje föreslaget bebyggelseområde. Länsstyrelsen konstaterar att
vatten- och avloppsfrågan har en central del i planens genomförande, men
anser inte att det framgår av planen hur vatten- och avloppsfrågan är
realiserbar. Det är därav svårt att bedöma om de bebyggelseområden m.m.
som föreslås utgör lämplig markanvändning eller ej.
Till planförslaget har en VA-utredning genomförts (samrådsförslagets bilaga
1) som belyser problem, föreslår ytterligare utredningar och lämnar
rekommendationer för det vidare planeringsarbetet. Länsstyrelsen anser att
de slutsatser och rekommendationer för avloppshanteringen som redovisas i
VA-utredningen är väl avvägda och relevanta för att den exploatering som
ryms inom planen ska vara långsiktigt hållbara. Trots denna gedigna VAutredning blir dock den samlade bilden av planförslagets riktlinjer svår att
överblicka. Länsstyrelsen anser att kopplingen mellan planen och de
slutsatser som görs i VA-utredningen är alltför svag. Det bör därför klargöras
vilken status innehållet av VA-utredningen har så att planförslaget blir
tydligare med avseende på vilka riktlinjer som ska gälla för utredningar,
avvägningar och åtgärder i avloppsfrågor vid framtida planering och
exploatering. Länsstyrelsen anser framför allt att utredningens
rekommendationer bör föras in i och utgöra en tydligare del av planen.
Som det nämns i planen står det kommunala VA-nätet på Östergarnslandet
inför en utbyggnad. Länsstyrelsen är mycket positiv till detta eftersom
länsstyrelsen delar Region Gotlands uppfattning att vatten- och
avloppsförsörjning i första hand bör ske via anslutning till det kommunala
VA-nätet. Det framgår dock inte av planen vilka områden som för
närvarande försörjs med kommunalt VA, eller var de kommunala vattenoch avloppsanläggningarna är belägna. Länsstyrelsen anser att en tydligare
redovisning av hur försörjningen av det kommunala VA-nätet ser ut idag och
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hur det kommer att utvecklas i och med upprustningen av reningsverket i
Katthammarsvik och byggandet av avsaltningsanläggning i Herrvik är
nödvändig. Hur stort utrymme det egentligen finns att ansluta tillkommande
bostäder, de tilltänkta småföretagen samt utbyggda turistanläggningarna till
kommunala avloppssystem framgår inte. Det bör även tydligare redovisas
hur samarbetet med den privata aktören Austerskogars Vatten och Avlopp
ser ut och hur denna utbyggnad påverkar utvecklingsmöjligheterna inom
planområdet.
I planen kommenteras kortfattat förutsättningar för vattenförsörjning och
avloppshantering i respektive utpekat bebyggelseområde. Länsstyrelsen anser
det dock något tvetydigt uttryckt huruvida enskilda (individuella) eller
gemensamma vatten- respektive avloppssystem som förordas, och vad som
ligger i begreppet lokalt i detta hänseende. Ibland anges ”VA” ibland
preciseras ”vattenförsörjning” och/eller ”avloppshantering”. Både enskilda
slutna tankar och gemensamt avlopp förordas samtidigt för flera av
områdena. Det bör klargöras om ett system förordas över det andra. Denna
inkonsekvens i begreppsanvändning lämnar förslaget alltför öppet för olika
tolkningar och bör tydliggöras.
Det framgår av VA-utredningen (sid. 51) att om och exakt hur VAförsörjningen kan anordnas i respektive område kan bestämmas först i ett
senare planeringsskede, och att det krävs ytterligare utredningar av VA i alla
föreslagna bebyggelseområden. Trots detta är tabell 15 med möjliga VAlösningar för varje område inklippt i plandokumentet. Länsstyrelsen anser att
det vore olyckligt om tabellen kom att uppfattas som gällande riktlinje för
vad som ska gälla i respektive område.
Vattenförsörjning och vattenskydd
För vissa områden föreslås att vattenförsörjningen ska ske genom avsaltning
av Östersjövatten. Länsstyrelsen anser att detta kan vara acceptabelt som
gemensam lösning i ett större sammanhang. Risken är dock stor att de
områden som tidigare inte bebyggts för att de saknar tillgång på dricksvatten
även har dåliga möjligheter att omhänderta avloppsvatten.
Avloppsanläggningar kan då ytterligare försämra kvaliteten hos grundvattnet
och tillgången på bra dricksvatten i känsliga områden. Det är därför av
största vikt att även avloppsfrågan löses i ett större sammanhang.
Länsstyrelsen vill också poängtera att avsaltning av grundvatten i områden
med vattenbrist inte kan ses som en godtagbar lösning, främst på grund av
riskerna för kringliggande vattentäkter.
Länsstyrelsen anser att det är positivt att Region Gotland kommer
genomföra en bedömning om det vid större exploateringar föreligger ett
ansvar enligt Lagen om allmänna vattentjänster att anordna vatten och avlopp för
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boende i ett område. Länsstyrelsen anser att fler områden än Herrvik,
Sandviken och Kirunabyn kan komma ifråga för detta.
När det gäller beskrivningen av befintlig vattenförsörjning i VA-utredningen
bedömer länsstyrelsen att det angivna antalet brunnar (vattentäkter) i
jordlager måste anses vara mycket osäkert eftersom det i SGU:s brunnsarkiv
främst registreras bergborrade brunnar (vattentäkter).
Länsstyrelsen och SGU saknar ett resonemang kring vattenskyddsområden.
En av de två kommunala vattentäkterna på Östergarnslandet saknar i
dagsläget
vattenskyddsområde.
Vattenmyndigheten
anger
i
åtgärdsprogrammet 2009-2015 att alla kommunala vattentäkter ska ha ett
långsiktigt skydd. De befintliga vattenskyddsområdena på Östergarnslandet
är ej beskrivna eller markerade på en karta.
Dagvattenhantering
Länsstyrelsen vill påminna om att dagvattenhanteringen i hamnområden är
särskilt viktig då områdena ofta består av stora hårdgjorda ytor med en stor
avrinning av förorenat vatten som riskerar att hamna i hamnbassängerna om
de inte hanteras korrekt. Även stora lantbruk kan ofta ha stora hårdgjorda
ytor med bristfällig dagvattenhantering. Det framgår av beskrivningen av
FÖP Katthammarsvik (sid. 58) att en särskild dagvattenstrategi tas fram,
vilket förhoppningsvis kommer hantera dessa frågor, även om det är oklart
om den ska gälla hela planområdet eller hela Gotland. Frågeställningen har
bl.a. bäring på planens förenlighet med gällande miljökvalitetsnormer för
vatten.
#55 Tekniska nämnden
Region Gotland
2015-09-30

VA
Det pågår privata satsningar för VA i Herrvik och dess närområde. Herrviks
Vatten & Avlopp (Herrviksområdets Reningsanläggningar ekonomisk
förening) bildades 2010 i syfte att bygga och förvalta ett va-system i
Herrviksområdet och 2014 började Austaskogars Vatten & Avlopp AB
bygga VA-nätet och ett reningsverk.
Det aktuella verksamhetsområdet sträcker sig från Herrvik till Sandviken och
det finns planer på ytterligare utökning av området. Anläggningarna beräknas
vara klara 2015. Region Gotland har samarbetat med dessa och delat med sig
av erfarenheter och kunskaper. Regionen räknar med att kunna köpa in
tjänster av dessa båda.
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för lämnade synpunkter. I avsnittet Vatten och avlopp
redovisas nu en karta över regionens verksamhetsområde samt en text kring dricksvatten
distribueras från Herrvik till verksamhetsområdet samt de anslutningspunkter som finns för
privata VA-bolag. Sedan samrådsförslaget har ytterligare ett större privat bolag tillkommit
som planerar anslutningspunkt vid regionens bräckvattenverk för dricksvatten och byggande av
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reningsdammar som innefattar ett stort geografiskt område. I texten tydliggörs även hur många
ytterligare pe reningsverket i Katthammarsvik kommer att kunna ta emot. De
bebyggelseområden som föreslås i Katthammarsvik är garanterade antingen kommunalt VA
eller anslutning till privat VA-aktör, vilket framgår av beskrivningarna för respektive
område. I en fördjupad översiktsplan är det inte möjligt att exakt redovisa vilka
förutsättningar som gäller för eller vilken typ av lösningar för vatten och avlopp som ska gälla.
Det måste utredas mer noggrant inom plan- och bygglovsprocessen. Det regionen gör i denna
översiktsplan är att övergripande klargöra för de förutsättningar som de föreslagna
bebyggelseområdena har och vilka krav som åtminstone kommer att ställas vid exploatering.
På grund av de ändrade förutsättningarna när det gäller VA-lösning för större delen av
Östergarn och delar av Gammelgarn har VA-avsnittet omarbetats. Tabellen från VAutredningen anses inte längre aktuell och utgår från planförslaget. VA-utredningen i sin helhet
är dock fortfarande ett vägledande planeringsunderlag och finns fortsatt som bilaga till den
fördjupade översiktsplanen.
I planförslaget finns nu en karta som redovisar de vattenskyddsområden som finns inom
planområdet. Regionen har inte längre någon dricksvattentäkt inom planområdet utan det har
ersatts av bräckvattenverket i Herrvik.
Dagvattenhantering
Dagvattenstrategin är under beredning och förväntas antas årsskiftet 2016/17. Planförslaget
innehåller riktlinjer för dagvattenhantering vilka kan komma att kompletteras då
dagvattenstrategin är antagen.
Yttrandet föranleder ändringar enligt ovan.

#82 Eva Frölander
2015-10-20

Allmänt om grundvattentillgången på Gotland
Det finns mängder av vatten som inte tas tillvara. I strida strömmar lämnar
marken varje vår ifrån sig det vatten som kunde omvandlats till grundvatten
om det bara fått stanna på land.
Det är nu väl känt att det senaste seklets stora utdikning bidragit till de starkt
reducerade grundvattentillgångarna här på Gotland. Då användning av
vatten i allmänhet har ökat skapar det en hel del frågeställningar som
behöver finna någon form av lösning. Dessutom sammanfaller öns
turistsäsong med den tidpunkt då tillgången på grundvatten är som lägst och
eftersom vattenkvantitet och vattenkvalitet ofta följs åt är sjunkande värden
inte bra.
Påverkan av klimatförändringar
Klimatförändringar är ytterligare en faktor som bidragit till att vattenfrågorna
nu aktualiseras och prioriteras som stora frågor på alltfler platser runtom i
världen. SMHI har för Gotlands del givit förvarning om bl. a höjda
havsnivåer, saltvatteninträngningar, skyfall eller uppehåll utan någon
nederbörd alls under långa perioder (ca 100 dagar). Så långa torrperioder kan
bli uppenbart kännbara, för de delar av ön där grundvattentillgångarna
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periodvis redan är starkt reducerade. Ett sådant exempel är Östergarnslandet
där den totala nederbörden per år i genomsnitt ger ca 100-150 mm lägre
nederbörd än i Visbyområdet på västra delen av ön.
Svalt
intresse
för
åtgärder
och
erfarenhet
gällande
grundvattenbildning.
De faktorer som SMHI nu förvarnat om är exakt samma faktorer som
medförde att markägarna i Gammelgarn redan år 2003 utvecklade
”Aquabrava-metoden”. Men trots att metoden visat sig eliminera
vattenbristen i projektområdet och minskat risken för bräckt vatten och
översvämning så har intresset för en uppföljning och resultat varit relativt
sval.
Några andra metoder har inte tillämpas för att öka grundvattentillgång på
Östergarnslandet.
Hur kan detta vara möjligt?
Det saknas specifika stödformer för grundvattenbildning, som medger att
anläggningar av våtmarker kan ske med syfte att öka grundvattentillgångarna
i ett område.
Våtmarksstöd (LBU)kan bidra till att skapa våtmarker som sekundärt ökar
grundvattentillgångarna, men detta kan endast ske när våtmarksstödets
primära ändamål tillgodoses.
Regelverk och kostnader för ansökan om tillstånd för våtmark kan utgöra ett
hinder.
För att utreda vilka myndigheter som ansvarar för grundvatten och
grundvattenbildning på Gotland ställdes frågor till följande myndigheter:
Havs- och vattenmyndigheten, SGU, Jordbruks- och Naturvårdsverket,
Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland.
Sammantaget ansvarar dessa myndigheter bl. a för rådgivning, utredningar,
undersökningar, regelverk och kontroll. Men ansvar för och främjandet av verkställande
åtgärder saknas helt, både vad det gäller ökning av grundvattentillgångar och
grundvattenbildning på Gotland.
För att komma tillrätta med öns grundvattenstatus behöver stödformer och
myndigheters uppdrag omstruktureras, Region Gotland har redan tagit det
första gynnsamma initiativet:
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TN 158 Vattnets kretslopp
Med anledning av Tekniska nämndens beslut, 2014-06-18 där
Samhällsbyggnads- och Teknik förvaltningen fått ett uppdrag om att se på
andra möjligheter till vattenförsörjning parallellt med de intentioner som
finns i VA-planen så följer här nedan några förslag på lösningar:
Ökad vattentillgång i Aquabravas projektområde För få till stånd ett helt
fungerande avrinningsområde bör även de naturliga våtmarkerna restaureras.
De utgör tillsammans områdets största vattenreservoarer, men av skilda skäl
måste projektets aktörer lyfta ur dessa redan vid projektansökan för
åtgärdsprojektet.
I begynnelsen av avrinningsområdet, direkt under Östergarnsberget och i
anslutning till de anlagda våtmarkerna finns Källingvät, Gubbvät och Trollvät.
Gränby myr som är belägen något avsides själva anläggningarna bidrar också
med bevattningen till avrinningsområdet, och Mattsarves restaurerade
Näckrosdamm samt fastigheter i avrinningsområdets norra del.
Källingvät, Gubbvät och Trollvät Foto: Gunnar Britse
Gränby myr
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Gränby myr Foto: Gunnar Britse

Ökad vattentillgång i Herrvik
*Östra Gotlands Vattenråd (ÖGV) har undersökt förutsättningarna för att få
ökade vattentillgångar i Herrviksområdet. ÖGV:s vattensystemutredning har
omfattat två ställen, bland annat en våtmark, Näsmyr som är belägen strax
ovanför Herrvik. Vattnet från myren rinner rakt ut i Herrviks hamn till ingen
nytta, men om våtmarken restaureras skulle den säkra vattnet till Herrvik.
Vid ett möte med utvecklingsbolaget Nygarn AB 2010-11-13 har ÖGV
informerat om sina synpunkter till vattenmyndigheten, angående
vattensituationen kring Herrviksområdet. Nygarn AB har ställt sig positiva
till ÖGV:s utredning och det förslag som lämnades om att den ovanför
liggande Näsmyr skulle kunna utgöra vattentäkt för Herrvik.
* Östra Gotlands Vattenråd protokoll 2009-07-20, 2009-08-01, 2010-11-13
Herrvik, Foto: Gunnar Britse.
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Ökad vattentillgång i Sandviken, Grynge och Sjauster
Ifrån Ganne myr som är belägen uppe på Östergarnsberget finns ett flöde
som går via Kaupungs backe ner i Östergarnsdalen. Väl nere i dalen delas
flödet vid en vattendelare, där flödet mot söder utgör en av de två kanaler
som mynnar direkt ut i Sandviken. Åtgärder i form av restaurering av Ganne
myr, samt anläggning av våtmarker längs med kanalerna söderut både ökar
tillgången på grundvatten och minskar närsaltsbelastningen till Östersjön.
I området ovanför Grynge, vid Davide har Östra Gotlands Fiskevård anlagt
en våtmark som mycket väl kan utökas med fler anläggningar uppströms för
att öka vattentillgångarna i området. Liknande åtgärder är också möjliga även
vid området i Sjauster, där det vatten som inte flödar rakt ut i viken har
skapat s.k. vattensjuka områden på Region Gotlands mark.
Grynge, Davide Foto: Gunnar Britse

Ökad vattentillgång i Katthammarsvik
*I samband med att Romaklosters kommun 1958-11-04 förhandlade om
tillträde till Gutenvikskällan i Katthammarsvik så diskuterades också
vattentillgången till källan. Markägare i skifteslaget meddelade redan då om
erfarenheter som visat att vattentillgången till källan ökar genom att gräva
djupare i Ganne myr som är belägen på Östergarnsberget. Ganne myr
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bevattnar även Östergarndalen via vattendelaren nedanför Kaupungs backe,
där flödet mot norr mynnar rakt ut i viken strax öster om Katthammarsvik.
Åtgärder i form av restaurering av Ganne myr, samt anläggning av våtmarker
längs med kanalerna norrut skulle öka tillgången på grundvatten och
samtidigt minska närsaltsbelastningen till Östersjön.
* Protokoll 1958-11-04, Rörande ägoutbyte mellan parterna: Gutenviks 21
Samfälld mark för Östergarns skifteslag och Romaklosters kommun.
Ganne myr, Foto: Gunnar Britse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för lämnade synpunkter och intressant läsning samt
det engagemang kring att hitta lösningar för grundvattenbildning på Östergarnslandet.
Vattenbristen har synnerligen varit aktuell denna sommar och det har givit ytterligare
incitament för Region Gotland att utarbeta strategier och metoder för att finna olika
lösningar för vattenfrågan nu och i framtiden. Yttrandet föranleder inga ändringar av
förslaget.

#96 Östra Gotlands Efter samrådet har föreningen lämnat in information om sin fiskevårdsplan
fiskevård vilt och fritid
och
tilltänkta
våtmarksområden.
Kartunderlaget
finns
på
samhällsbyggnadsförvaltningen i ärendepärmen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inforationen och lägger till skrivning om
föreningens verksamhet i planeringsunderlaget.
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FÖP Katthammarsvik
#38 Miljöpartiet
de Gröna på Gotland
2015-09-29

Samhällsbyggnadsförvaltningen
#59 Emil Karlsson
2015-09-30

Miljöpartiet anser att det är bra för besöksnäringen att låta verksamheterna vid
och innanför Katthammarsviks hamn växa och utvecklas i riktning mot bättre
kapacitet (toaletter, möjlighet för fler att etablera sig m.m.). God
internetuppkoppling och kontorsplatser är en förutsättning för att ge fler
möjligheten att "ta med sig jobbet" till Katthammarsvik . Ett gott exempel är
den nedlagda skolan i Östergarn, som idag är ett slags litet företagshotell, och
håller kaféet igång även vintertid med luncher och fungerar som informell
mötesplats.
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för och instämmer i yttrandet ovan.
FÖP Katthammarsvik
Översiktplanen är i största allmänhet väl genomförd och balanserad.
Nedan sammanfattar jag mina synpunkter på tillägg, förändringar eller förslag
på fördjupande utredningar.
1. Bebyggelse
Planförslaget innefattar flerfamiljshus, radhus och friliggande villor enligt
önskan att bibehålla den varierande bebyggelse som står att finna i
Katthammarsvik med omnejd. Här önskar jag att man försökte framhålla
flerfamiljshus och villor eller eventuellt stryka radhus helt. Radhus passar inte
in under rådande omständigheter, precis som fler enplanslägenheter med
mindre tomter skulle rubba balansen som gör dagens Katthammarsvik till en
attraktiv boplats.
2. Vägnät
Föreslagna områden för ny bebyggelse är toppen. Däremot verkar inte den
gamla planen, eller den nya, vara anpassad när det gäller
kommunikation/vägnät. Många av vägarna går för nära och parallellt med
Jakob Häggs väg, istället för som tidigare vara avstickare från denna. T.ex.
tomten vid Katthammars 2:3 (där vi i framtiden hoppas bygga vårt hus) finns i
den befintliga planen en väg planerad vid tomtens baksida. På så sätt blir
tomten inringad av vägar på båda sidor, helt i onödan.
Förslag: Ett bättre alternativ borde vara att t.ex. förlänga Gutenviks väg och
ansluta denna till Lassar Kviar, så att det finns utrymme för två tomter med
baksidorna vända mot varandra. På så sätt har alla tillgång till trafiknätet utan
att tomterna blir inringad av densamma.
3. Gång och cykelvägar
Det har varit mycket tal om cykelvägar vilken i min mening är bortkastade
pengar. Det går utmärkt att cykla i Katthammarsvik med omnejd i dagsläget.
Däremot är det svårt, eventuellt riskfyllt, att ta sig fram till fots. Här önskas
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istället en trottoar så att man enkelt kan promenera från Högby till stranden.
Förhoppningsvis går detta att gör utan att man breddar vägen ytterligare,
speciellt då det räcker med trottoar på den ena sidan. I tillägg kan belysningen
längs Jakob Häggs väg behövas ses över/uppgraderas och trevligast vore
också om ledningarna samtidigt läggs under jord.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tack för inkomna synpunkter.
1. Bebyggelse, syftet med planförslaget är bland annat att göra Katthammarsvik till en
attraktiv boplats och genom att möjliggöra för olika typer av bebyggelse öppnar det upp för
att göra Katthammarsvik attraktivt för flera. Radhus kvarstår därmed som förslag i vissa
områden men det är först i detaljplan- och bygglovsprocessen som detta fastställs.
2. Vägnät
Förslaget tas med vidare i kommande detaljplanearbete då detta blir aktuellt.
3. Gång och cykelvägar
Jakob Häggs väg är statlig, med Trafikverket som väghållare. Det är därmed upp till dem
att se över säkerheten på vägen, såsom trottoar och ny belysning. Era synpunkter skickas
vidare till Trafikverket.
Yttrandet har lett till följande ändringar av förslaget: En mening har tillkommit under
bebyggelseområde III att vid kommande detaljplaneläggning bör områdets vägnät ses över.

#22 Vänsterpartiet på Vi är positiva till föreslagna bebyggelseområden, men anser att förslaget till
Gotland
vissa delar är för försiktigt. Bättre inte låsa nu, och fördjupa, göra tydligare
ställningstaganden i detaljplaner senare. Viktigt att lösa va frågan så att
2015-09-28
utbyggnad möjliggörs. I både Herrvik och Katthammarsvik bör det ordnas
med möjligheter att tömma avloppstankar från fritidsbåtar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkomna synpunkter.
I Herrvik finns sedan några år möjlighet att tömma avloppstank från fritidsbåt.
Katthammarsvik är ingen gästhamn med service utan skall betraktas som en naturhamn.
Besökande fritidsbåtar i Katthammarsvik får dock gärna nyttja anläggningen i Herrvik
som ligger väldigt nära.
Yttrandet har föranlett följande ändringar i förslaget: Sedan samrådet har område I utökats
och VI kompletteringsområde har ersatts med ett utökat bebyggelse- och verksamhetsområde
V.

#23 Länsstyrelsen på I enlighet med översiktsplanen ByggGotland 2025 presenteras det i samband
Gotland
med FÖP Östergarnslandet även en fördjupad översiktsplan för serviceorten
Katthammarsvik. Syftet är att peka ut ytterligare platser för olika typer av
2015-09-28
bebyggelse samt att bidra till näringslivsutvecklingen genom att peka ut ett
109

LIS-område. Strukturen för FÖP Katthammarsvik är densamma som i
planförslaget för Östergarnslandet som helhet.
Länsstyrelsen anser att Katthammarsviks värden beskrivs väl och att förslaget
är baserat på bra och relevant planeringsunderlag. Det är positivt att värdena
som uttryckts i sociotopkarteringen har fått genomslag i planförslaget. Stor
vikt läggs i förslaget på att tillgängligheten i området bör förbättras.
Ojselhagen pekas ut som ett rekreationsområde och ett grönstråk föreslås
längs med Kattviken. Det är dock oklart om Region Gotland åtar sig att
etablera och sköta om dessa föreslagna grönområden. Det står att grönstråk
längs havet ”uppmuntras”. Även åtgärder som syftar till att tillgängliggöra den
tätortsnära skogen och möjligheten att ta sig ut i Ojselhagen ”uppmuntras”.
Länsstyrelsen anser att det kan tydliggöras vad utpekandet av dessa
rekreationsområden innebär i åtaganden.
I presentationen av områden som bör exploateras saknar länsstyrelsen
detaljplanen för Östergarn Hallvide 1:10 som nyligen ställts ut. Det bör
redovisas att detta område är aktuellt för bebyggelse.
Kartan som presenteras i samrådsförslaget är inte den samma karta som
bifogats.
Länsstyrelsen har ingen erinran mot de utpekade bebyggelse- och
kompletteringsområdena. De är väl avvägda och motiverade. Som nämns
hänger framtida exploatering på utbyggnaden av det kommunala VA-nätet.
För vissa områden kan det komma att krävas arkeologiska samt geotekniska
undersökningar i samband med detaljplanering.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkomna synpunkter.
Rekreationsområdet är ett resultat av sociotopkarteringen där det pekades ut som ett område
med många stråk och flertalet sociotopvärden. I planförslaget står det kvar som
rekreationsområde för att dels peka på vikten av att bevara och stärka detta vid framtida
exploatering men också att det i framtiden kunde vara aktuellt för LONA-stöd.
Naturstråket uppmuntras vid eventuell exploatering, Regionen gör inga egna åtaganden,
men uppmuntrar privata initiativ. Möjligheten att ta sig ut i Ojselhagen är en fråga som i
samband med detaljplaneläggning bör beaktas.
Yttrandet har föranlett följande ändringar av planförslaget: Det pågående planarbetet för
Östergarn Hallvide 1:10 markeras på plankartan.

#17 Märta Åberg

Hej!
Lite synpunkter efter att ha läst 'FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik'.

2015-09-20
1) Bra att trafiksituationen tas upp. Det är en väldigt viktig fråga för alla
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inblandade, och speciellt under sommarhalvåret då det är väldigt mycket mer
folk som går/cyklar på vägarna (inkl små barn). Som det är nu vågar man
knappt låta sitt barn cykla på huvudgatan då bilarna kör på tok för fort!! Det
borde vara 30km/h på den vägen under sommaren och vägbulor/farthinder
hela vägen ner till hamnen, alt en gång/cykelväg bredvid vägen. Flera ggr i
somras så var man tvungen att gå/kliva ner i diket i all hast för att inte en
olycka skulle inträffa. Fortast kör bussarna i lokaltrafiken!
2) Angående piren i hamnen i Katthammarsvik, så kan jag inte förstå att den
ska säljas ut!! I ett stycke står det att den är dyr i underhåll/drift och att den
ska säljas ut. Och i ett annat stycke att den är väldigt viktigt för turismen och
känslan kring hamnen och ska vara tillgänglig för alla. Hur ser kommunen att
det ska gå ihop? Vem kommer vilja köpa en pir som är dyr att underhålla och
sen inte kunna göra något med den. Alternativet är att den köps och sedan
stängs av för allmänheten vilket kommer slå hårt mot den atmosfär som det
skrivs om i skriften. Eller så kommer det typ kosta pengar att gå ut på den
vilket vore katastrofalt. Vissa saker är nog tyvärr så att det är kommunens
uppgift att driva/äga för att det ska komma alla invånare till gagns.
Annars tycker jag det var mycket bra och spännande som gick att läsa och så
klart är vattentillgången en hård och viktig nöt att knäcka!
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tack för dina synpunkter!
1. Jakob Häggs väg är statlig, med Trafikverket som väghållare. Det är därmed upp till
dem att se över säkerheten på vägen. Era synpunkter skickas vidare till Trafikverket.
Ansökan om förslag till hastighetsändring på statlig samt enskild väg utanför tättbebyggt
område kan göra hos Länsstyrelsen.
2. Regionen har alldeles nyligen rustat upp piren. Sedan en tid tillbaka finns beslut i
tekniska nämnden att regionens hamnar ska vara föremål för utredning om huruvida de
ska säljas eller inte. Piren och hamnanläggningen som regionen äger i Katthammarsvik ska
enligt beslut ut till försäljning. Detta innebär förhoppningsvis att regionen efter planläggning
kan hitta en köpare som i enlighet med regionens intentioner vill driva utvecklingen av piren
och hamnområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i vikten av att allmänheten
har tillträde till piren även i fortsättningen. Detta är ett grundläggande krav för eventuell
utveckling. Genom detaljplaneläggning kan piren och området kring hamnen få nya
möjligheter till utveckling som kommer både fastboende, sommarboende och besökare till
gagn. Exempelvis finns då bättre möjligheter att tillgänglighetsanpassa området. I detta fall
ser samhällsbyggnadsförvaltningen inget som hindrar att andra än regionen kan driva denna
utveckling.

#30 Olof Tillander,
Tage Tillander,
Tore Tillander,

Vi ägare av fastigheten Hallvide 1:10 Östergarn vill uppmärksamma att vår
fastighet inte längre är parkmark. Länsstyrelsen har upphävt parkmarken för
att bebyggelse skall kunna komma till stånd. Det finns en detaljplan framtagen
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Erik Tillander
Östergarn Hallvide 1:10

som ligger för antagande i RS som har skjutit på antagandet i väntan på att
vatten och avlopp skall byggas ut i Katthammarsvik. Detta är nu på gång och
RS bör kunna ta ett beslut om antagande för att skynda på processen.

2015-09-28

I vilket fall bör ju rimligen fastigheten vara avsatt som bebyggelseområde i
FÖP:en.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tack för inkomna synpunkter. Yttrandet har föranlett följande ändringar av planförslaget:
Det pågående planarbetet för Östergarn Hallvide 1:10 markeras på plankartan.

#79 Cecilia Herzog
Grogarnsvägen

Utveckling av Katthammarsvik
Utveckling är komplext och mer än bara byggnation. Byggnation ökar trafiken men
planering saknas och även påverkan av olika slags bebyggelse på längre sikt tas inte
hänsyn till. Områdena I, II och III som ligger inom det egentliga samhället är
lämpliga för byggnation.

Jeanette Lundén,
Lassar Kviar
2015-10-19

Främst I och II kan bli riktigt bra, röjs träd och buskage bort så får man tillbaks
havsutsikt. Område III får man tänka om på vad gäller tillfarten, det lär även vara
sankt. Område VI vid idrottsplatsen är också en möjlighet. Man stoppar inte till i
dessa områden för utsiktens skull och strövområden hålls intakta. (Självklart att
först V/A problematiken är löst.) Område IV och V är olämpliga att bebygga.
Byggnation i Ojselhagen ger fler möjligheter till trevliga promenader även under
vinterhalvåret. Här borde vanligt folk utan jätte resurser kunna få ett boende till
rimligt pris. Både unga & äldre som vill bo kvar, nyinflyttande med
pendlingsbenägenhet kan också lockas hit.
Stora skrytbyggen i strandnära lägen som är spökhus merparten av året gynnar
några få markägare medan andra får ta de negativa bestående konsekvenserna, så
även kommande generationer. Oåterkalleliga värden försvinner. Strandbyggen
åstadkommer inte en långsikt hållbar utveckling för att öka eller ens bibehålla den
bofast befolkning. (Ljugarn trist exempel på detta.) Trafiken är redan idag ett
problem i Katthammarsvik under sommaren.
Förslag på utvecklingsåtgärder i Kattvik
- Bredda Jacob Häggs väg - en gångbana behövs. 30 km på sommaren,
50 km övrig tid.
- Cykelväg på Lassar Kviar. (Låt Amiralens väg vara naturstråk.)
Hastighet 50 km är tillräckligt.
- Se till att Katthamragård, unik på Gotland, inte blir kringbyggd.
Kulturminnesmärke som även ska vara till för allmänheten, en
besöksattraktion att värna om.
- Anlägg en gångstig längs stranden från Hammaren till Annas nöje.
Ger fler möjlighet att njuta av naturen större delar av året. Varje
besök hit kan bli mer av/fler mål, utan ökad trafik.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förbättra kollektivtrafiken. Roma bör trafikeras någon gång i veckan.
Någon buss per dag kunde passera Roma. Bussens avgångstider bör
anpassas till färjan till fastlandet, alla dagar.
Husbilar på Hamnplan bör betala för sin plats och likaså inte skymma
utsikten för alla andra.
Fixa toaletter/avgiftsbelagd dusch på hamnplan för strandbesökare
& husbilar på lämplig plats.
Strandens brygga och soptunna kan få vara kvar åtminstone hela
september ut.
Post/paketutlämning borde finnas i katthammarsvik.

Tack för inkomna synpunkter. I planförslaget kvarstår område IV och V då dessa
områden anses möjliggöra för ytterligare bebyggelse i högst attraktiva lägen. Målbilden är att
kunna locka till permanent boende men även deltidsgotlänningar bidrar till
Katthammarsviks serviceunderlag. Dessa områden är idag redan ianspråktagna.
Planförslaget tar hänsyn till Katthamra gård och dess kulturhistoriska värden. Den nämns
under beskrivningen av särskilt värdefulla kulturmiljöer. Även den detaljplan som finns för
Katthammarsvik visar stor hänsyn till Katthamra gård.
På plankartan finns ett naturstråk vid de platser där det idag upplevs som att samordning
krävs för att öka framkomligheten. Förhoppningsvis kan detta i längden leda till att det går
att gå mellan Annas nöje och Hammaren.
Angående kollektivtrafiken finns det i dagsläget inga planer på att ändra linjerna och
resenärer hänvisas till att nyttja närtrafik då det är möjligt att resa med kollektivtrafik till
Roma på onsdagar. Läs mer om detta på www.gotland.se.
Jakob Häggs väg är statlig, med Trafikverket som väghållare. Det är därmed upp till dem
att se över säkerheten på vägen. Era synpunkter skickas till Trafikverket. Ansökan om
förslag till hastighetsändring på statlig samt enskild väg utanför tättbebyggt område kan
göra hos Länsstyrelsen.
Lassar Kviar är en enskild väg. Därmed är det väghållarens ansvar att anlägga ny cykelväg.
Ansökan om förslag till hastighetsändring på statlig samt enskild väg utanför tättbebyggt
område kan göra hos Länsstyrelsen.
Hamnen i Katthammarsvik är offentlig plats, därmed är det förbjudet att campa med husbil där
enligt allmänna lokala ordningsföreskrifter för Region Gotland. Därmed är det inte aktuellt att
anordna en ställplats på denna plats med tillhörande faciliteter för husbilsgäster. Istället hänvisas
dessa till privata ställplatser och campingplatser. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det
finns bättre platser för husbilsuppställning än på parkeringen på hamnen, andra plaster inom
förslaget LIS-område skulle kunna bli aktuellt för prövning.
Katthammarsvik är en av de badplatser som ligger på privat mark men som Region Gotland
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idag sköter. I badplatsstrategin går att läsa att: Region Gotland ska arbeta mot att avveckla
skötsel på badplatser som inte ligger på Region Gotlands mark, där kommersiell verksamhet
förekommer.
Post- och paketutlämningen är tyvärr inte något som Region Gotland har rådighet över.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.
#80
EvaMonica Josefsson
Ängmansvägen
Katthammarsvik
2015-09-19

Synpunkter på ”Förslag till fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet.
Dnr:102006 (registrerad att få anstånd att inkomma med synpunkter, till den
20/10 2015).
Angående bebyggelseområden i Katthammarsvik
I en strävan att underlätta och uppmuntra till framförallt fler fastboende på
sikt, vilket är en viktig del för ortens och bygdens bevarande och framtid, så
föreslår jag att följande ska gälla för område I-III i samhället Katthammarsvik.
1. Att Regionen upplåter mark med tomträtt, som ju historiskt varit en
upplåtelseform för att möjliggöra för människor med begränsade
ekonomiska resurser, att kunna bygga en egen bostad.
2. Att Regionen bygger i egen regi, alternativt med markanvisning med
villkor. Att Regionen bygger och upplåter ett antal lägenheter med
hyresrätt. Flexibla i storlek samt upplåter ett antal som ungdoms – ung
familj- lägenheter. Dvs. med lite enklare standard och därmed billigare.
3. Att Regionen bygger som punkt 2 ovan, ett visst antal lägenheter som
uppförs under en ny kategori; ”Prova-på landet-Gute lägenheter”.
Med en upplåtelseform där hyresgästen hyr en begränsad tid
(förslagsvis ett år). Ifall sådan lägenhet står tom, kan den under
turistsäsongen hyras ut till turister. Administrationen av detta skulle
förslagsvis kunna administreras av Nygarns Utvecklings AB (som
befinner sig i Östergarns gamla skola – och som arbetar med frågor
som berör utveckling av bygden).
4. I område IV (Haralds hage) samt område V (Vassmunds) föreslår jag
att man enbart styckar marken i tomter för friliggande bebyggelse.
Sammanfattning bebyggelse
Med ovanstående förslag styrs fritidsboende till de mer perifera (och
natursköna) delarna av samhället. Ovanstående förslag under punk 1-3
underlättar och möjliggör ett boende i de mer centrala delarna I-III, för
fastboende. Detta skulle vara en, för samhället som helhet, mer gynnsam
utveckling än den hittillsvarande, nämligen den att de fastboende hänvisas
alltmer till ett boende inåt landet, med ett alltmer utspritt och splittrat boende.
Allt till följd av de stadigt ökande priserna i mer kustnära lägen, såsom
Katthammarsvik. Det är helt avgörande för Östergarnslandets framtid som en
levande landsbygd, att Regionen styr upp formerna för markupplåtelse och
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byggnation omgående. Vilken väg utvecklingen tar i Katthammarsvik de
kommande åren, har en oerhört central betydelse för utvecklingen för hela
Östergarnslandet på sikt.
Kommunikation
En annan viktig förutsättning för att stärka upp Katthammarsvik som
samhälle, är att de allmänna kommunikationerna förstärks. Såsom sägs i FÖP,
så understöder Roma Östergarnslandet och Katthammarsvik. Men det finns i
dagsläget ingen bussförbindelse alls mellan Katthammarsvik och Roma. Detta
borde ses över. Ett förslag kunde vara att man etablerar någon form av
matarlinje som trafikerar den sträckan. Förslagsvis en mindre lokalbuss (typ
färdtjänstbuss i storlek).
Postutlämnings ställe
Tempo, mataffären i Katthammarsvik, borde ha postutlämning. Både som en
rimlig service till de boende i området – närmaste postutlämningsställe nu är
Ljugarn, vilket leder till onödigt bilåkande. Men också som en markering och
förstärkning av Katthammarsviks betydelse som centralort för området som
helhet.
Trafikmiljö
Det finns ett behov av att knyta ihop samhällets målpunkter – länka ihop
samhället och öka upplevelsen av trygghet i den befintliga trafikmiljön enligt
FÖP.
Mitt förslag: Se över områdets hastigheter, samt se över samhällets belysning
vid överfart och passage över länsväg 631.
Problembeskrivning. Länsväg 631 sträcker sig längs med hela samhället
Katthammarsviks södra del. Den förbinder viktiga målpunkter i samhället,
samt skär dessutom av samhällets närområde med promenadstråk samt
Gammelgarn (med nuvarande samt planerade bebyggelseområden 3-6 och 1011). Det finns ingen trygg passage/förbindelse över vägen till dessa områden.
Hastigheten är dessutom hög (80 km/h) längs stora delar av vägsträckningen.
Det råder också olika hastigheter på samma vägsträcka, beroende på ifrån
vilket håll man kommer. Denna inkonsekvens är rätt obegriplig och dessutom
trafikfarlig.
Åtgärdsförslag
Sänkning av hastigheten på väg 631 längs hela det avgränsande området för
FÖP Katthammarsvik enligt samrådsförslagets karta, till 60 km/h. Detta skulle
gälla även för sträckan som går förbi skolhuset. Vid skolhuset gäller idag en
hastighetsbegränsning på 50 km/h – vilket inte efterlevs – möjligen pga. att
det precis innan gäller 70 km/h. Vid en generell sänkning till 60 km/h längs
hela sträckan skulle man slippa den plottrighet och inkonsekvens som råder
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idag.
Belysning. Sätt upp en gatubelysning där FÖP planområde för
Katthammarsvik börjar, i dess västra del, samt en gatubelysning strax efter, i
korsningen ner mot Gammelgarn. . Det skulle öka säkerheten vid passage över
vägen i riktning ner mot Gammelgarn. Det skulle också på ett naturligt sätt
ansluta mot befintlig belysning vid infarten till samhället
Vattenförsörjning
Avsaltningsanläggning planeras att byggas i Herrvik. Vattenledningsnät
planeras att dras från Herrvik och in i planområdet. Ökad möjlighet till
vattenförsörjning är av stor vikt för den framtida utvecklingen av området.
Men vattnets kvalitet från avsaltningsanläggningar är ifrågasatt, och det råder
delade meningar om dess tjänlighet för dricksvatten ändamål. Jag föreslår att
man ser över kostnaderna för att lägga dubbla vattenledningar, för att ha en
framtida möjlighet till en mer flexibel lösning för vattenförsörjningen. Kanske
det visar sig i relativ snar framtid att avsaltningsvatten inte fungerar som
dricksvatten (men väl till övrig vattenförsörjning).
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tack för ett gediget yttrande.
1. Regionen upplåter inte längre mark för småhus med tomträtt. Det har inte skett under de
senaste 40 åren. Vi har idag ett uppdrag att sälja alla tomträtter för småhus. Därför är
förslaget inte i enlighet med våra direktiv.
2 och 3. Regionen bygger inga bostäder. Det uppdraget har Gotlandshem. Regionen har
möjlighet genom detaljplaneprocessen och bygglov att ställa krav och ordna markanvisning,
exempelvis gällande hyresrätter.
4. Förslaget om att området kan lämpa sig som radhusbebyggelse står kvar men bestäms
först i detaljplan- och bygglovsprocessen.
Kommunikation
Angående kollektivtrafiken finns det i dagsläget inga planer på att ändra linjerna och
resenärer hänvisas till att nyttja närtrafik då det är möjligt att resa med kollektivtrafik till
Roma på onsdagar. Läs mer om detta på www.gotland.se.
Postutlämning är tyvärr inte en fråga som Region Gotland har rådighet över.
Trafikmiljö
Väg 631 är statlig, med Trafikverket som väghållare. Det är därmed upp till dem att se
över säkerheten på vägen. Synpunkterna skickas vidare till Trafikverket. Ansökan om
förslag till hastighetsändring på statlig samt enskild väg utanför tättbebyggt område kan
göra hos Länsstyrelsen.
Vattenförsörjning
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Tekniken för att genom membran avsalta havsvatten har under de senaste åren utvecklats.
Bland annat har energiförbrukningen kunnat minskas avsevärt och kvaliteten på det
producerade vattnet blivit bättre. Östersjön är också ett bräckt vatten vilket drar ner
energibehovet ytterligare. Region Gotland har som livsmedelsproducent, i detta fall
dricksvatten, höga krav att leverera ett vatten av mycket god kvalitet. I andra
bräckvattenverk som planeras av regionen kommer det avsaltade vattnet från havet att
blandas med grundvatten, och det kommer alltså att gå att styra mängden vatten som
behöver avsaltas beroende på kvantitet i grundvattentäkterna. För verket i Herrvik är detta
däremot inte möjligt då det inte finns någon tillräckligt bra grundvattentäkt. Därför
planeras det inte i dagsläget att lägga ner dubbla ledningar inom planområdet.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

LIS-område
Katthammarsvik
#37 Tore Svensson
Katthammars 1:14
Gransätersgatan,
Norrtälje
2015-09-29

LIS-förslaget omfattar två områden, dels Kattviken dels området vid hamn
och badplats.
Det första området hålls för närvarande öppet mellan reningsverket och Vike
udd genom enskilda initiativ. Om fler intresserade deltar i detta årliga röjande
av viken, kan man med relativt enkla medel utvidga detta öppethållande av
viken och därigenom få till det gångstråk som förordas i den aktuella
översiktsplanen - t.ex. med hjälp av en spång över vattenutloppet vid
reningsverket och ytterligare röjning av växtlighet vid småbåtshamnen och vid
Vike udd. Detta kan göras utan LIS.
Dock finns det andra förslag än nämnda gångstråk för Kattviken, t.ex. en
asfalterad cykelväg längs med strandkanten och en badbrygga med anlagd
utkiksplats ute på Vike udd. Det har till och med ryktats om någon som tänkt
att hon eller han ska bygga en skateboardpark i viken.
För sådana projekt skulle LIS självklart kunna vara behjälplig - men i så fall
lika självklart på bekostnad av den natursköna och fågelrika vik som många av
oss menar har ett långt större attraktionsvärde än någon nybyggd attraktion i
viken, vad den än månde vara. Att det skulle vara möjligt att exploatera
Kattviken ytterligare på grundval av att Katthammarsvik är en tätort håller inte
som argument - i varje fall inte utifrån ett perspektiv med en uthållig
landsbygdsutveckling som främsta mål. Det stora attraktionsvärde som
kommer av att man som tätort kan stoltsera med bevarad natur kant i kant
med all den service och bekvämlighet som en tätort kan erbjuda - som
Katthammarsvik kan idag, d.v.s. både och/dubbelt upp - gör det minst lika
viktigt att värna om naturvärdena i Kattviken som det är att värna om någon
annan mer glest bebyggd plats.
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Bästa sättet att göra det är att låta Kattviken få fortsätta vara det fågelrika och
vackra naturstråk som det är utan LIS.
Ytterligare förklaring till detta önskemål, är svårigheten att förstå det
paradoxala vurm som tycks finnas lite här och var för att göra Gotland mer
stads-/Stockholmslikt - för att på sätt åstadkomma landsbygdsutveckling.
Visserligen kan man säkert skapa ett första nyhetens behag med såväl
asfalterad cykelbana och skateboardpark i Kattviken samt badbrygga med
anlagd utkiksplats ute på Vike udd. Men i förlängningen har kopiorna som
bekant svårt att mäta sig med originalen. Varför då inte istället satsa på de
original som Gotland har, det som Gotland är bäst på och dessutom ensam
om att kunna erbjuda - t.ex. genom att låta den fantastiska och tillika naturliga
utkiksplats som redan finns på Vike udd få förbli i sin natursköna
originalform?
Eller istället för att bara göra en kopia av badbryggor på andra platser, varför
inte underlätta för de som redan badar och hoppar från piren att ta sig upp
genom att sätta upp bättre och säkrare stegar - och därigenom få till en helt
unik badpir för många fler - allt i omissigenkännligt Katthammarsvikoriginal?
Och om man nu ska ha en skateboardpark - varför inte i så fall placera den på
idrottsplatsen där den t.ex. inte skulle förstöra för alla de fåglar som gjort
viken till sin?
När det gäller området vid hamn och badplats är det ett absolut krav att ett ev.
införande av LIS inte riskerar att motverka sina egna syften. För att försäkra
sig om att detta inte ska ske måste berörda näringsidkare som redan har en
landsbygdsutvecklande verksamhet försäkras någon form av överhöghet om
vad den berörda marken ska användas till, t.ex. genom att på rimliga villkor
erbjudas äganderätt eller långsiktiga arrenden av sådana markdelar som är
nödvändiga för deras fortsatta verksamhet. Allt annat skulle vara att hämma
istället för att främja landsbygdsutvecklingen i Katthammarsvik.
#43 Jon Knutsson
Elena Catasús
Sande 1:27
Ann Björklund
Tomase 1:4
Karin Knutsson
Dag Westling
Tomase 1:6
Kristina Pajuäär
Jacob de Boer

Behövs då LIS för att säkerställa att man ska kunna hålla Kattviken öppen för
gångstråk på detta vis även framgent? Efter att ha frågat såväl kommun som
länsstyrelse samma sak så är svaret entydigt nej. Ingen detaljplaneändring
krävs, och även om det idag upphävda strandskyddet skulle återinträda på
grundval av något annat projekt som kräver sådan ändring, tillåts detta
öppethållande av Kattviken även med ett återinfört strandskydd.
Men vi har förstått att det även finns andra förslag än nämnda gångstråk för
Kattviken, t.ex. en asfalterad cykelväg längs med strandkanten och en
badbrygga med anlagd utkiksplats ute på Vike udd. Vi har till och med hört
ryktats om någon som tänkt att hon eller han ska bygga en skateboardpark i
viken.
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Tomase 1:54
2015-09-29

För sådana projekt skulle LIS självklart kunna vara behjälplig - men i så fall
lika självklart på bekostnad av den natursköna och fågelrika vik som vi menar
har ett långt större attraktionsvärde än någon nybyggd attraktion i viken, vad
den än månde vara.
Att det skulle vara möjligt att exploatera Kattviken ytterligare på grundval av
att Katthammarsvik är en tätort håller inte som argument menar vi - i varje fall
inte utifrån ett perspektiv med en uthållig landsbygdsutveckling som främsta
mål. Det stora attraktionsvärde som kommer av att man som tätort kan
stoltsera med bevarad natur kant i kant med all den service och bekvämlighet
som en tätort kan erbjuda - som Katthammarsvik kan idag, d.v.s. både
och/dubbelt upp - gör det minst lika viktigt att värna om naturvärdena i
Kattviken som det är att värna om någon annan mer glest bebyggd plats.
Därför är argumenterar vi emot LIS i Kattviken. Ytterligare skäl till detta är att
ingen av oss förstår det paradoxala vurm som tycks finnas lite här och var för
att göra Gotland mer stads-/Stockholmslikt - för att på sätt åstadkomma
landsbygdsutveckling. Visserligen kan man kanske skapa ett första nyhetens
behag med såväl asfalterad cykelbana och skateboardpark i Kattviken samt
badbrygga med anlagd utkiksplats ute på Vike udd. Men i förlängningen har
kopiorna som bekant svårt att mäta sig med originalen. Varför då inte istället
satsa på de original Gotland har, det som Gotland är bäst på och dessutom
ensam om att kunna erbjuda - t.ex. genom att låta den fantastiska och tillika
naturliga utkiksplats som redan finns på Vike udd få förbli i sin natursköna
originalform?
Eller istället för att bara göra en kopia av badbryggor på andra platser, varför
inte underlätta för de som redan badar och hoppar från piren att ta sig upp
genom att sätta upp bättre och säkrare stegar - och därigenom få till en helt
unik badpir för många fler - allt i omissigenkännligt Katthammarsvikoriginal?
Och om man nu ska ha en skateboardpark - varför inte i så fall placera den på
idrottsplatsen där den t.ex. inte skulle förstöra för alla de fåglar som
återkommer till Kattviken varje år för att häcka?
De centrala direktiven säger att man ska vara restriktiv med LIS på Gotland.
Att göra Kattviken till LIS-område anser vi inte visar prov på sådan
restriktivitet.
När det så gäller området vid hamn och badplats är det ett absolut krav att ett
ev. införande av LIS inte riskerar att motverka sina egna syften. För att
försäkra sig om att detta inte ska ske måste berörda näringsidkare som redan
har en landsbygdsutvecklande verksamhet försäkras någon form av
överhöghet om vad den berörda marken ska användas till, t.ex. genom att på
rimliga villkor erbjudas äganderätt eller långsiktiga arrenden av sådana
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markdelar som är nödvändiga för deras fortsatta verksamhet. Allt annat skulle
vara att hämma istället för att främja landsbygdsutvecklingen i
Katthammarsvik.
#27 Sven Niitsoo och
Kristina Heder
(sommarboende sedan 50talet)
Riddarvägen,
Lidingö
2015-09-28

Jag vill uppmärksamma den välgörande öppningen för vidareutveckling av
näringslivet i formulering av LIS området för Katthammarsvik, som medger
möjligheter till boende kombinerat med näringsverksamheter i mindre skala.
Det motverkar bl.a. utarmning genom ändrade ändamål för bebyggelsen till
fritidsboende och utvecklar besöksnäringen.
Möjligheten att utveckla småbåtshamnen och Vike hamn gynnas av den
utveckling som kommit till stånd kring Rökeri/Salteriet och utgör en logisk
fortsättning av ett tidigare lyckosamt område.
Platsen är en outnyttjad resurs för båtlivet, strandaktiviteter och rekreation ,
allt för att skapa ny näringstillfällen, komplettera och utveckla service med
syfte att erbjuda nuvarande besökare ytterliga aktiviteter, få dem att stanna
längre på området. Lyckas det och till det finns utomordentliga
förutsättningar, kommer fler att besöka Katthammarsvik och upptäcka dess
rika skönhet i natur liksom kultur och nöje.
Det behövs en infotavla vid parkeringen, nedanför kalkugnen från dansktiden.
Annas Nöje och Katthamra kan med fördel utgöra punkter i rundvandring,
omfamnande Katthammarsvik i Dubbes och Häggarnas spår. En
rundvandring kan gärna ta sig utgångspunkt från parkeringen vid hamnen över
det tilltänkta stråket utmed stranden syd och väster om småbåtshamnen vid
mot Annas Nöje.
Från Ossvalds Udde vid Vike, mellan hav och land i Östersjöns mittpunkt
låter sig Katthammarsvik skådas ur en ny spännande vinkel, närmare havet.
Udden vid Vike hamn är en möjlig anhalt varifrån Annas Nöje kan avnjutas
speglande sig i dammen som skiljer udden från huvudbyggnaden, eljest anser
jag att promenadstråket väl kan utsträckas ytterligare utefter stranden närmare
och förbi Annas Nöje, norr och västeröver, utöver sträckningen på LISområdet.
Över Anna Dubbes väg söderut och Jacob Häggs väg kan den begivne
flanören närma sig Borgvik och den imposanta gaveln på magasinet till
Katthamra liksom infarten till gården. Det är nödvändigt med trottoar och
cykelbana på Jacob Häggs väg inte minst för att bekvämt kunna avnjuta två
fina bulhus på vägen, Länsmansgården från 1800-talet och besök på Magasinet
för gotländskt hantverk. God tillgänglighet för bil och busstrafik mot hamnen
är viktig och en breddning av vägen är nödvändig för att medge trottoar och
cykelväg. Till stranden och samfälligheten sydväst om småbåtshamnen finns
en synnerligen diskret samfälld infart från s/v och Jacob Häggs väg, som
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alternativ väg i stråket runt.
Katthammarsvik är aldrig så vacker som från sjösidan och den upplevelsen bör
man ej förmena någon besökare. Därför är det så mycket mer glädjande som
att Vike brygga kan göras tillgänglig genom stråk från småbåtshamnen, liksom
det samfällda området däremellan, något som för närvarande inte är självklart.
Allmänhetens tillgänglighet till stranden är begränsad vid infarten från Jacob
Häggs väg, då personer med fritidsfastigheter närmast samfällighet och strand
målmedvetet och i samförstånd begränsar tillgängligheten mot stranden.
Skall det ske någon inskränkning av LIS området kan det vara i dess
utsträckning mot Anna Dubbes väg i västra delen av utsträckningen så att
hälften kvarstår närmare stranden. Området kan i motsvarande mån utökas
över Jacob Häggs väg. söderut. Bättre tillgänglighet från Jacob Häggs väg än
från Anna Dubbes väg är avgörande motiv för en dylik förändring, liksom en
bättre samling av LIS området mot kärnan vid hamnen. Det stämmer även
bättre med inriktning i nuvarande plan, liksom tidigare tradition med post,
bank och speceriaffär utmed Jacob Häggs väg.
#72 Peeter och Heléne Några spontana reaktioner och synpunkter på den fördjupade översiktsplanen
Niitso
rörande Östergarnslandet och Katthammarsvik.
Vike 1:12
2015-10-02

Först vill vi framhålla att det är ett imponerande och digert arbete med många
positiva förslag som vi välkomnar. I nedanstående kommer vi dock av
tidsbrist endast peka på de delar vi upplever som tveksamma.
Efter att mer eller mindre regelbundet ha vistats i Katthammarsvik sedan
slutet à 50-talet har en av oss undertecknade haft förmånen att följa bygdens
utveckling genom en lång följd av år. Vissa grundläggande kvaliteter har då
utmärkt sig både under för bygden bättre och sämre tider. Strandskyddet har
varit en viktig ingrediens för att långsiktigt bevara dessa värden men har på
sina håll även blivit ett hinder för landsbygdens utveckling och överlevnad.
Mot den bakgrunden noterar vi att kommunen i den fördjupade
översiktsplanen nu vill peka ut ett LIS-område med en sträckning från
Vikeudden över Kattviken och hamnen till badstranden i Katthammarsvik.
Förhoppningen sägs vara att ”etableringar av i första hand verksamheter på en unik
plats i Katthammarsvik kan bidra till en ökad inflyttning och sysselsättning vilket i sin tur
bedöms stå i proportion till de eventuella skador på strandskyddets värden det kan
förorsaka.”
Vidare beskrivs vilken metod Region Gotland använder sig av för att peka ut
LIS-områden och vilka frågeställningar som då bör beaktas och besvaras. Man
nämner bland annat:
 ”På vilket sätt kan ett ianspråktagande av strandområdet långsiktigt bidra till en
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sådan utveckling?”
”Kommunen bör motivera sina ställningstaganden och ange vilket stöd som finns
för den valda inriktningen.”

Under rubriken ”Utveckling av hamnen” förklaras därför att planförslaget ger de
sociala värden som hamnen idag har utvecklingsmöjligheter genom t.ex.
havsbad, gästhamn, servicehus, café, galleri eller näringsverksamhet. Under rubriken
”Utveckling av Kattviken och småbåtshamnen” förslås ett gångstråk från hamnen till
Vike där en målpunkt med badbryggor och utkiksplats anläggs.
I LIS-området ”hamnen” behandlas således frågorna i linje med vad som
utlovas i metoden och förslaget exemplifieras dessutom med olika
verksamhetstyper som anses kunna bidra till ökad sysselsättning. I LISområdet ”Kattviken och småbåtshamnen” saknas däremot allt detta. Ett gångstråk,
några badbryggor och en utkiksplats framstår som ganska vaga motiv för att
motivera LIS. Därmed inte sagt att gångstråket i sig inte är en god ide. Stråket
finns delvis redan idag men behöver kompletteras med röjningsarbete och
spångar för att täcka hela den tänkta sträckningen. Vi vill gärna tro att det man
har i åtanke är ett naturstråk som harmonierar med och tar hänsyn till den
vackra strandmiljön och inte något som försöker efterlikna en
strandpromenad i bästa paradstil à la Visby som vissa delar av texten verkar
antyda.
Vikeudden hade för flera decennier sedan en historia som badplats men, som
det framgår av sociotopkarteringen, ses inte idag som en sådan på grund av
reningsverkets lokalisering mitt i viken. När kommunen nu har den
informationen framstår det som ganska märkligt att man ändå föreslår
badbryggor på platsen och att man samtidigt påstår sig ta stor hänsyn till vad
som framkommer i karteringen. Det finns redan en fungerande badstrand i
byn och varför inte satsa på att utveckla den istället? Nej, vi tror att de som
kan tänka sig att bada i viken eller kanske bara kika ut mot havet kan göra det
utan vare sig bryggor eller annan rekvisita på Vikeudden. Vad som behövs är
snarare ett röjningsarbete för att hålla efter viken från förbuskning, sly och
släke. Som det ser ut idag växer den igen i en allt snabbare takt.
Viken har även ett rikt fågelliv att ta hänsyn till som både bofasta och tillfälliga
besökare uppskattar med det ganska unika läge den har mitt i bebyggelsen.
Man behöver inte vara fågelskådare för att fascineras av den färgstarka
symfoni av fågelläten som fyller omgivningen under vår och försommar.
Är det måhända sådana ”värden” i strandskyddet som kommunen säger sig vara
villig att ”eventuellt skada” när man viktar det mot ”verksamheter på unik plats i
Katthammarsvik” vore det en styggelse mot de mer grundläggande värden som
kännetecknat och varit de viktigaste delarna av bygdens varumärke. Här
behövs uppenbart ytterligare analys av långsiktiga värden, behov och
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möjligheter för att inte godtycklighet och kortsiktighet ska få fria tyglar.
Vi var tidigare inne på sociotopkarteringen och vill gärna bemöta en uppgift i
den som inte bör få stå oemotsagd eller ens ligga till grund för vidare
behandling då det dels kan bygga på missuppfattningar och dels kan
underblåsa en tidvis uppblossande motsättning mellan vissa bofasta och
delårsboende i bygden. Någon eller några intervjuade menar att ”sommarboende
ovanför stranden på olika sätt försöker försvåra för allmänheten att ta sig ner till stranden
förbi deras tomter. En metod är att låta buskage breda ut sig på befintliga stigar ner mot
stranden.” Vi har inte lyckats lista ut vilken stig som åsyftas men vad vi däremot
vet är att flera av fastighetsägarna runt viken lägger både tid och pengar varje
år på att hålla efter delar av viken. Kanske skulle man göra så som med
slåtteränget uppe vid kyrkan, göra det till en folkfest och med gemensamma
krafter rensa upp i viken efter fåglarnas häckningsperiod. Då skulle alla känna
sig delaktiga och grannsämjan främjas.
Hamnen med dess vackra omnejd har som det framgår i förslaget, en stark
dragningskraft på både bofasta och tillfälliga besökare. Rökeriet t.ex. slår nya
besöksrekord dag efter annan. Men natursköna strandnära platser med en kort
sommarperiod av stor turistgenomströmning som dessutom kan erbjuda unika
möjligheter till exploatering lockar naturligtvis även till sig utomstående
kommersiella krafter med vinstintressen av det mer kortsiktiga slaget. Vi ser
därför även risker med LIS i det här området då det i värsta fall kan utvecklas
till ett hot mot en redan väletablerad turistnäring med en traditionellt genuin
attraktivitet.
Till saken hör också att LIS fortfarande är ett oprövat kapitel och har redan
fått utstå kritik för att inte ha en enhetlig tillämpning i landet eller för att
många dispensbeslut inte anger de "särskilda skäl" som ska beskriva varför man
i just det fallet gör ett avsteg från regeln om att inte få bygga vid en strand.
Dessutom har genomslaget hitintills varit svagt och därför är även
erfarenheten av hur effektivt verktyget egentligen är ganska oklar.
Sammanfattningsvis ser vi med oro på en eventuell LIS-utveckling i
Katthammarsvik och anser inte att kommunens nuvarande motiv räcker för
att utpeka området. Eventuella dispenser från strandskyddet borde kunna nå
samma mål utan att äventyra långsiktigt grundläggande värden.
#75 Ellen och Björn Undertecknade är bofasta i Katthammarsvik och driver tillsammans
Håkansson
pensionatet Kalkpatronsgården Borgvik, vilket familjen har drivit sedan 1943.
Borgvik
Katthammarsvik
Borgvik är dock Gotlands äldsta pensionat som ännu är verksamt och
etablerades 1922 på den gamla kalkpatronsgården där kalk bränts från halva
2015-10-14
1600-talet till senare delen av 1800-talet. Kvar finns ett tiotal byggnader
representerande varje århundrade sedan 1600-talet. Så gott som alla historiska
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byggnader är restaurerade vilket ger en museal miljö för gäster och tillfälliga
besökande. Våra gäster bor i corps-de-logiet, flyglarna, nybyggd lägenhetslänga
samt i nybyggda småstugor. Vi har försökt att utnyttja den byggrätt som
Katthammarsviks byggnadsplan från 1969 gett oss. Tyvärr kan den kallas för
Sveriges sämsta detaljplan då man tagit halva planytan till parkmark utan
ersättning enl. 113§ BL (1947). Detta tycks gjorts helt planlöst och utan att det
tillskapats exploateringsmark för markägarna. Man konserverade i princip
befintliga förhållanden och detta har varit ett stort men för oss som utvecklar
och vill fortsätta utveckla vårt företag.
Därför ser vi mycket positivt på att man på vårt strandänge föreslagit ett LISområde som kan ge oss möjlighet att utveckla vår verksamhet med fler
uthyrningsmöjligheter. Vi anser att det är av mycket stor betydelse och
avgörande för vår rörelses framtida utveckling. Vi vill kunna utveckla i ett
buskigt område som inte utnyttjas idag och inte kommer i konflikt med de
som vill utnyttja badet. Vi sysselsätter idag ett knappt tiotal personer hel- och
deltidsanställda, något som vi räknar med att kunna utöka. Vi anser dock att
endast den östra delen av det föreslagna LIS-området i Katthammarsvik är
adekvat då det i västra delen inte finns några verksamheter utan endast
friliggande villor med stora samfälliga områden vid stranden.
Vi anser också att den s.k. hamnplanen skall lämnas fri från bebyggelse då den
helt utnyttjas till parkering för badet och intilliggande serveringsrörelse. Dock
bör man där ha möjlighet att ordna upp parkeringen och ev tillskapa ett antal
sittplatser med havsutsikt.
#79 Cecilia Herzog,
Grogarnsvägen
Jeanette Lundén,
Lassar Kviar
2015-10-19

LIS område Katthammarsvik
Tanken med LIS är att göra mindre attraktiva områden mer attraktiva genom
att tillåta bebyggelse i strandnära lägen och på så sätt lättare utveckla
landsbygden.
Katthammarsvik är inte på något sätt oattraktivt. Det LIS område som nu är på
förslag runt stranden/hamnen är inte produktivt, det ger inte den positiva
utveckling man vill åstadkomma. Mer byggnation i strandnära lägen förstör det
som är det egentliga värdet och charmen. Vad är det bestående värdet för fast
boende, sommargäster och andra besökare i trakten? Vad kan locka fler fast
boende? Charmen är småskaligheten, öppenheten och närheten till, känslan av
kontakt med havet trots att stranden inte alltid är badvänlig. Den obebyggda
strandremsan och att lite av varje finns i samhället attraherar.
Föreslaget LIS-område runt stranden/hamnen i Kattvik är till stor del helt
olämpligt för byggnation. Stormen 2012 i januari gjorde att stora delar av detta
område låg under vatten. Södra delen av stranden utan kringliggande hus är ca
70 m lång och 35-40 m bred. Två vätar, från mitten och österut, har vuxit igen.
Stranden nedanför Borgvik, en förlängning av gårdsområdet till pensionatet,
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äts också upp av havet i och med att stormar vräker in. Stranden här är inte
samma naturupplevelse som den södra delen, eftersom ett flertal byggnader
omgärdar. Denna del gör mer intryck av strand tillhörande Borgvik. Kartans
utbredning av Borgviks pensionatsverksamhet är missvisande, området är
större och går exempelvis ända fram till Hallvidevägen i öst. Stranden är ett
populärt gångstråk men krymper alltmer genom havets påverkan. (De mycket
längre stränderna i Sandviken eller Grynge får inte bebyggas medan vår ynkliga
lilla strand i Katthammarsvik ska kunna bebyggas!?) Hamnplanen som
parkeringsplats utgör en förutsättning för Rökeriet/Salteriet och stranden.
Bygger man där slår man undan fötterna på en bra åretruntverksamhet.
Stranden kan inte längre nyttjas för det den är bäst lämpad till - det vill säga
bad och avkoppling.
#86 Socialdemokraterna Socialdemokraterna Gotland anser det mycket positivt att peka ut område för
Gotland
LIS i Katthammarsvik. Näringslivet är idag starkt och attraktionskraften hög –
att ytterligare möjliggöra för befintliga och eventuellt nya entreprenörer är
2015-10-21
positivt och viktigt för utvecklingen i hela området.

#87 Teddy Nordgren
Hallvidevägen
Katthammarsvik
Gitarrvägen
Järfälla
2015-10-21

Begreppet LIS-område är lite svävande och ger möjlighet för vissa
fastighetsägare till byggnation där det hittills inte varit möjligt.
Katthammarsviks strand
I planen är området ovan Katthammarsviks strand klassat som LIS-område.
Detta område ligger till stor del nedanför gränsen 2 meter över 0 planet.
Förutom själva Borgviks pensionat ligger det idag bebyggelse nära stranden på
tre ställen.
1. Borgviks uthyrningsstugor
2. Hallvide 1:23
Fritidshus
3. Hallvide 1:15
ombyggd lada till fritidshus med lyktstolpe på
stranden
Dessa byggnader inskränker redan idag mer eller mindre tillgängligheten till
stranden, på olika sätt. Om det skulle tillåtas ytterligare bebyggelse i form av
hus hamnar badgästerna än mer i en sfär som kan kännas mer eller mindre
privat.
Det finns en risk att stranden kan komma att bli privat istället för allmän
badplats.
Om byggnation innebär lekplats, toalett och sittplatser vid strandens
grönområde eller de vätar som ligger ovanför kan det bli mer för det allmänna
än det privata.
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Grönstråket ovanför Katthammarsviks strand
Stråket är en god tanke, som bör styra vad som tillåts byggas.
Det påverkas dock negativt av främst uthyrningsstugorna (p 1 ovan) där det
inte är många meter mellan sandstranden och den närmaste uteplatsen.
Gästerna sitter ibland på själva stigen.
Även Hallvide 1:23 ligger nära stigen, men här har man växtlighet som
begränsar känslan att gå på privat område.
Hallvide 1:15 har med sin lyktstolpe i någon mening annekterat stigen,
eftersom den går mellan stolpe och fritidshuset.
Om det går att förlänga grönstråket ända fram till bilvägen mot Hammaren så
skulle möjligheterna till strandnära promenad ända ut till Hammaren
underlättas avsevärt. Det är en vacker sträckning.
Parkeringsytan och piren
Parkeringsytan och piren är områden i LIS som skulle behöva anläggas på ett
mer turist/gästvänligt sätt än i dag.
Parkeringsytan används numera flitigt av husbilar och husvagnar. Denna typ
av uppställning skulle säkert kunna utvecklas till mer inkomstbringande värden
för bygden. Allmänna toaletter är kanske inte så dumt heller.
Piren och gästhamn för båtar är en möjlighet att utveckla. Kanske skall
regionen släppa försäljningsplanerna och i stället hyra ut piren för exempelvis
café eller annan aktivitet som kräver byggnad och el/vatten. Läget är fint!
#98 Göran Dahlin
Karlsbodavägen
Bromma

Hej!
Jag läser i ”Samrådsförslag till fördjupad översiktplan för Östergarnslandet och
Katthammarsvik 2025” att man föreslår att anlägga en promenadväg längs
med Kattviken i Katthammarsvik mellan hamnen och Vike med eventuellt
tillhörande badbryggor och/eller utsiktsplats.

2016-08-02
Jag har bott i Katthammarsvik en liten bit ifrån Kattviken varje sommar i drygt
40 år. Kattviken är en liten pärla. Att det så centralt i orten finns ett relativt
oexploaterat område med ett mycket rikt fågel- och djurliv är fantastiskt! Det
finns en liten väg ned till allmänningen intill havet. Gräsmattan där hålls klippt
av samfälligheten när fåglarna inte häckar. På gräsmattan kan man sätta sig i en
brassestol med en kikare och en kaffetermos ca 50 meter från stranden för att
inte störa. Det går även utmärkt att sitta på någon av bryggorna i hamnen och
bevittna fågellivet i viken. Förra året satt jag nästan varje kväll i juli och tittade
på som mest 20(!) hägrar samtidigt i viken. Att se dessa relativt skygga fåglar
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smyga likt pantrar på mörten i viken är en fantastisk upplevelse! Utöver detta
så frekventerar många olika arter vadarfåglar samt den majestätiska havsörnen
viken ofta. Tillika är det ytterst trevligt att rabbisarna skuttar, igelkotten tassar
och snoken ringlar på allmänningen.
Med mer exploatering i viken, typ promenadväg och/eller badbrygga och
utkiksplats, ökar antalet människor som vistas helt strandnära och därmed
försvinner de skygga fåglarna. Inga fler jagande hägrar eller havsörn som
landar... Jag hoppas verkligen att denna pärla i Katthammarsvik får vara orörd
till gagn för de som uppskattar fågel- och djurliv tillgängligt så pass centralt i
samhället. En utsiktsplats är en jättebra idé, då får kanske fler människor upp
ögonen för det spännande fågellivet i viken, men jag skulle föreslå att den
byggs i hamnen. Det skulle inte störa fågel- och djurliv och där finns ytor som
inte används i dag. Dessutom skulle det bli betydligt kostnadseffektivare än att
anlägga en promenadväg i viken.
Vackra strandnära promenader finns det gott om i Katthammarsvik, t.ex.:
hamnen, rökeriet, piren och Borgvik. Badplatsen har till i år gjorts betydligt
större så det finns ännu mer utrymme att bada på (utöver alla andra
närliggande fina badstränder såsom Sandviken, Ängmansviken, Sjaustru och
Danbo/Grynge). Den fina men sköra balansen mellan det relativt
oexploaterade och det exploaterade gör i mina ögon Katthammarsvik till en
unik och underbar plats. Jag tror att det är många återkommande besökare
som liksom jag uppskattar detta oerhört mycket och att det är en viktig faktor
som gör Katthammarsvik till ett så uppskattat turistmål. Jag hoppas att den
nya FÖP:en förmår vårda denna balans.
Om jag inte missförstått så arbetar ni nu med att ta fram ett utställningsförslag.
När beräknas detta vara klart?
Med vänlig hälsning / Best regards,
Göran Dahlin
Saint-Gobain Distribution
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tack för inkomna synpunkter, nedanför samlas svaren till de ovanstående yttranden
angående LIS-området som kommit in.
Kattviken och Vike udd
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i bedömningen att de i samrådsförslaget
föreslagna åtgärder inom denna del av det föreslagna LIS-området inte är tillräckliga skäl
till att föreslå LIS-område. Det har heller inte under samrådet inkommit några nya förslag
som skulle motivera att ha denna del av området kvar. LIS-området minskas och preciseras
istället och kopplas tydligare till hamnen och pirens utveckling.
Grönstråk
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Tack för förslag till en bättre benämning, nämligen naturstråk. Det kommer i
fortsättningen förhoppningsvis uttrycka målbilden tydligare med detta stråk så som det
beskrivs i yttrandet. Val av beläggning får göras i senare skede av de som initierar stråket
men i samklang med omgivningens naturvärden. Se också svar under rubriken grönstråk.
Hamnen och piren
Regionen har alldeles nyligen rustat upp piren. Sedan en tid tillbaka finns beslut i tekniska
nämnden att regionens hamnar ska vara föremål för utredning om huruvida de ska säljas
eller inte. Piren och hamnanläggningen som regionen äger i Katthammarsvik ska enligt
beslut ut till försäljning. Detta innebär förhoppningsvis att regionen efter planläggning kan
hitta en köpare som i enlighet med regionens intentioner vill driva utvecklingen av piren och
hamnområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i vikten av att allmänheten har
tillträde till piren även i fortsättningen. Detta är ett grundläggande krav för eventuell
utveckling. Genom detaljplaneläggning kan piren och området kring hamnen få nya
möjligheter till utveckling som kommer både fastboende, sommarboende och besökare till
gagn. Exempelvis finns då bättre möjligheter att tillgänglighetsanpassa området. I detta fall
ser samhällsbyggnadsförvaltningen inget som hindrar att andra än regionen kan driva denna
utveckling. Vid utveckling av hamnen och piren bör parkeringsfrågan ses över.
Anläggning av skateboardpark
Detta är ett rykte eller missförstånd som tillsynes har uppstått under tiden för samråd.
Region Gotland har varken i samrådsförslaget eller på annat sätt hävdat att en sådan ska
anläggas. Det är således ett falskt rykte eller missförstånd.
Yttrandena har föranlett följande ändringar: LIS-området har preciserats och grönstråk har
bytt benämning till Naturstråk.

Gångstråk
#43 Jon Knutsson,
Elena Catasús
Sande 1:27
Ann Björklund
Tomase 1:4
Karin Knutsson
Dag Westling
Tomase 1:6

För att man ska kunna gå hela vägen från Vike udd till småbåtshamnen behövs
emellertid fler insatser. Förutom nämnda spång vid reningsverket handlar det
om röjning av bl.a. brännässlor såväl sista biten ut mot Vike udd som vid
småbåtshamnen. Strandremsan mellan småbåtshamnen och reningsverket
skulle också behöva putsas med samma regelbundenhet som strandremsan på
andra sidan reningsverket. En hel del jobb, men inte oöverstigligt - i varje fall
inte om vi blir fler som hjälps åt. Med fler som bidrar med såväl arbetsinsats
som pengar skulle vi även ha råd med en putsning av strandremsan i
augusti/september - så att det promenadvänliga stråket håller sig
höstmånaderna ut.

Kristina Pajuäär
Jacob de Boer
Tomase 1:54
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2015-09-29
#19 Mats och Elisabeth
Tevall
Tomase 1:75
Katthammarsvik

Gångstråk i Katthammarsvik
Vi är positiva till ett gångstråk längs kattviken och badviken, mellan
målpunkterna Vikeudden och Redners brygga. Ett gångstråk som kan kopplas
vidare till befintliga rörelsestråk.

2015-09-23

Gångstråk/grönstråk längs kattviken och badviken i Katthammarsvik
Ett gångstråk mellan Vikeudden och Redners brygga och som kan få en
naturlig koppling med andra rörelsestråk är positivt. Utifrån begreppet att
befolka en plats så menar vi att ett sådant gångstråk har störst attraktionskraft
hos helårsboende inom Katthammarsviks samhälle. Möjligen även
delårsboende. Gångstråk med storslagnare vyer och med högre
attraktionskraft i naturupplevelse finns det gott om på andra platser på
Östergarnslandet. Ett gångstråk längs stranden i Katthammarsvik är ingen
viktig faktor i syfte att befolka platsen Östergarnslandet.
Då vi själva bor vid kattviken som delårsboende sedan drygt 30 år blir vi lite
förvånade över samrådsförslaget att ha en badplats i kattviken. Vi själva, trots
att vi har haft mindre barn och bor 100 meter därifrån, har aldrig satt vår fot i
viken. Det beror på närheten till reningsverket och den mycket grunda och
steniga stranden. Vi har heller inte sett några andra bada där förutom någon
enstaka gång. Östergarnslandet har så många andra fantastiska badplatser, och
vi har valt att bada vid dessa. Den naturliga badplatsen i Katthammarsvik är
stranden i badviken.
Vem som praktiskt ska svara för att anlägga och underhålla ett gångstråk
mellan Vikeudden och Redners brygga framgår inte av samrådsförslaget. Inte
heller vem som ska vara huvudman. Juridiskt kommer gångstråket att sträcka
sig över ett flertal samfälligheter, flera privatägda marker samt kommunal (Läs:
regionens) mark. Redan idag finns ett gångstråk. Vid målpunkten Vikeudden
är dock gångstråket igenvuxet och man behöver passera över privat tomtmark
för att nå vägen, vilket är känsligt med anledning av hemfridszonen. Vid
småbåtshamnen är ett stort område igenvuxet likaså fram emot målpunkten
Redners brygga. Vidare behövs några mindre träbroar över bäckar och
vattenflöden.
Sedan några decennier brukar vi tillsammans med grannar se till att klippa gräs
och hålla den värsta förbuskningen borta på samfälligheten s: 115 i kattviken.
Vi bränner även ris och trädgårdsavfall vid stranden. Skulle vi under dessa år
inte ha gjort detta skulle området varit helt igenväxt och förbuskat. Stranden
fungerar inte som badstrand och samfällighetens mark är strakt sluttande
vilket även gör det svårt med bollspel mm. Själva kattviken är därutöver på väg
att slamma igen och behöver muddras upp.
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Det som förbryllar oss väldigt mycket är uttalanden i sociotopkarteringen
enligt följande "Dels talas det om att sommarboende ovanför stranden på
olika sätt försöker försvåra för allmänheten att ta sig ner till stranden förbi
deras tomter. En metod är att låta buskage breda ut sig på befintliga stigar ner
mot stranden". Detta måste vara en missuppfattning av stora mått. Det finns
en samfälld väg från Jacob Häggs väg och ner mot samfälligheten och
stranden. Den är sex meter bred och går mellan vår och grannens fastigheter.
Vi använder den själva som körväg för att parkera bilen. Även traktorer som
ska klippa gräset använder den.
De som har tagit kattvikens strand och samfallighetens mark i besittning är
fåglarna. Vi är inga fågelskådare men noterar ett mycket rikt fågelliv med en
mycket stor bredd i artbeståndet. Varje år har vi skärfläcka och i år har vi haft
ägretthäger. Varför kattviken har blivit en så rik fågellokal beror på närliggande
Annas nöje som har anlagt stora dammar samt har en mindre sjö/våtmark
innanför strandkanten. På Annas nöjes mark är fåglarna fredade, likaså på
Vikeudden med sina stränder samt även i viss mån i kattviken och på
samfälligheten S: 1 15. Vi och grannarna är därför noga med att inte klippa
och röja nära stranden förrän en bit efter midsommar. Allt för att skydda
fågellivet så bra som möjligt. Det är lite ovanligt att ha ett så rikt fågelliv inne i
ett samhälle. Vi tar det därför som självklart att om "någon" ska anlägga och
underhålla en gångstig längs kattviken så bör mycket stor hänsyn även
fortsättningsvis tas till fågellivet. De idag goda livsvillkoren för fåglarna på
land och i vattenbehöver bevaras.
Samfälligheten s: 1 15 och Östergarns samfallighetsförening
För att anlägga och underhålla ett gångstråk mellan Vikeudden och Redners
brygga behöver inte området pekas ut som LIS-område. Att anlägga och
underhålla ett sådant gångstråk bidrar inte heller direkt till en utveckling av
landsbygden. Om samrådsförslaget menar att det går att exploatera inom det
orangefärgade området i Katthammarsvik för att ge näringslivet möjligheter att
dra nytta av ett strandnära läge som i förlängningen kan ge Östergarnslandet
en ökad tillväxt, så undrar vi vilket näringsliv som kan dra nytta av vår
närmaste samfällighet s:115 vid Kattviksstranden.
Alla samfälligheter på Östergarnslandet förvaltas av Östergarns
samfällighetsförening som har en styrelse som inregistreras hos
Lantmäterimyndigheten. Vad vi förstår är den styrelsen fri att träffa avtal med
olika parter utan att efterfråga andelsägarnas åsikter. Vid genomgripande
förändringar lär styrelsen dock behöva stöd i ett stämmobeslut. Samfälligheten
s: 115 ligger inom det utpekade och orangefärgade LIS-området. En anledning
till att vi är mycket tveksamma till LIS i Katthammarsvik är att samfälligheten
kan komma att exploateras med "anordningar, anläggningar och
verksamheter". Då vår och grannars fastigheter gränsar till samfälligheten och
det är ett helt öppet landskap finns en osäkerhet i om vi och våra grannar
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överhuvudtaget kommer att rådfrågas.

#29 Siv Ahlstrand
Kaserngatan,
Västerås

Vi är sedan 38 är sommarboende i Katthammarsvik med reningsverket som
närmaste granne och vill gärna lämna några synpunkter på förslaget till
översiktsplan för Östergarnslandet.

Jakob Häggs väg
Katthammarsvik

Kartläggningen har varit mycket intressant att läsa och kändes heltäckande. Vi
är lika angelägna som fastboende om att Östergarnslandet lever och utvecklas
året om.

2015-09-28
KATTVIKEN.
Det är med stor förvåning vi ser att Kattviken mellan småbåtshamnen och
Annas nöje ritats in som badvik på åtminstone sociotopkartan. Under våra 38
somrar har vi aldrig sett någon bada där och skulle heller aldrig själva göra det.
Strövtåg längs stranden är naturligtvis möjligt förutsatt att man hittar former
för skötseln.
#33 Cecilia Redner
Loggatan,
Örebro
2015-09-29

Samhällsbyggnadsförvaltningen

I samrådsförslaget finns ett gångstråk från Rökeriet till Redners brygga
planerat. Stråket går genom ett naturområde med stor betydelse för fågellivet.
Efter att vassröjning genomförts i viken vid Vassmunds har många fåglar
flyttat sig närmare området på båda sidor av Redners brygga. I somras häckade
bl.a. två hägerpar vid Redners brygga. Jag är därför oroad över att ett
gångstråk ytterligare kommer att minska de ytor som idag används som
häckningslokaler och föreslår därför att ett eventuellt gångstråk förläggs i
anslutning till bilvägen för att förhindra ytterligare störningar av fågellivet.
Tack för era yttranden, nedanför samlas ett svar till ovanstående yttranden angående
grönstråket.
Att öka möjligheten för passage längs stränderna i Katthammarsvik kan ge flera positiva
effekter för samhället, både för besökare och för boende. Att iordningsställa möjligheter till
passage längs stränderna är viktigt ur ett allemansrättsligt perspektiv, flera har lämnat
synpunkter på att det stundtals är svårt att passera längs stranden, antingen upplever man
att man inte kan passera ogenerat eller att framkomligheten är dålig. Det är glädjande att
läsa att åtgärder idag görs och att flera av inkomna yttranden talar för att samarbetsvilja
kring ett naturstråk finns.
Samhällsbyggnadsförvaltningen understryker att regionen inte avser att vara huvudman för
ett sådant stråk men att regionen uppmuntrar till ett genomförande.
Naturstråket bedöms inte heller utgöra något hot mot fågellivet.
Yttrandena föranleder följande ändringar:
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Området makerat som gångstråk i samrådsförslaget föreslås ny beteckning ”naturstråk” för
att tydliggöra att förslaget ej innebär en asfalterad gångväg utan ett stråk som väl kan
inpassas och anpassas till de naturliga förutsättningarna med hänsyn till bl. a fågellivet.
Sociotopkartan har reviderats efter samråd och sociotopvärdet BAD i Kattviken har utgått
och Fågelskådning har tillkommit.

Vatten och avlopp
#29 Siv Ahlstrand
Kaserngatan,
Västerås
Jakob Häggs väg,
Katthammarsvik
2015-09-28

AVLOPP OCH VATTEN.
Detta är den viktigaste frågan som måste lösas.
Vi anser det klart olämpligt att reningsverket ligger mitt i bebyggelsen, särskilt
med tanke på att en utbyggnad är helt nödvändig. Det förslag som finns på att
ansluta vatten och avlopp till Herrvik och bygga ut avsaltningsanläggning och
reningsverk där, tycker vi är utmärkt. Det skulle också vara en möjlighet för
hela Östergarnslandet (Sandviken, Falhammars m.m.) att lösa
avloppsproblemen.
Jag tycker också att krav borde ställas på nybyggnation som inte kan anslutas
till kommunalt avlopp att hitta andra lösningar än vattentoaletter - det finns
många andra lösningar. Vatten är en ständig bristvara på Östergarn.

#87 Teddy Nordgren
Hallvidevägen
Katthammarsvik

VA i Katthammarsvik
Det känns som oklart när det gäller framtida VA för oss som redan är anslutna
till regionens VA i Katthammarsvik.

Gitarrvägen
Järfälla

Mot bakgrund av främst sårbarhet bör inga nya fastigheter kunna anslutas
innan ny rening är färdig. Detta eftersom det redan nu tycks vara svårt att rena
avlopp och sommartid ha tillgängligt vatten.

2015-10-21
Det står en del om taxor också. Det är orimligt att de som betalt avgift för
anslutning skall behöva göra nya insatser i form av engångsavgift, eller
avgiftshöjning lokalt. Något sådant konkret står inte i planen, men den inger
osäkerhet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Region Gotland har fått föreläggande gällande renoveringsbehov av det befintliga
avloppsreningsverket i Katthammarsvik. Åtgärder ska vara genomförda år 2017. Detta
renoveringsarbete fortlöper som planerat och ett nytt reningssteg planeras. Inga nya
anslutningar kan godkännas innan detta är färdigt, sedan ökar kapaciteten inom
verksamhetsområdet vilket innebär att de föreslagna områdena kan anslutas till kommunalt
VA om inget annat beskrivs. Regionen har inte längre kvar det vattenhämtstället som finns
vid bastun i sin regi, utan har överlåtit den anläggningen till en samfällighet. Dricksvatten
kommer istället från den avsaltningsanläggning i Herrvik som kom i drift under sommaren
2016. Detta ökar också kapaciteten avsevärt för att ansluta nya abonnenter inom befintligt
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verksamhetsområde. Regionen avser inte att utöka verksamhetsområdet för kommunalt
VA. Det finns dock möjligheter för gemensamhetsanläggningar att, via lokala VA-projekt,
koppla på en anslutningspunkt till ledningsnätet.
Sedan samrådet har ytterligare en privat aktör tillkommit för att lösa vatten- och avlopp för
delar av Östergarn och Gammelgarn. Regionen välkomnar detta initiativ och samarbetar
med detta bolag liksom med det tidigare.
Gällande taxan har inte den fördjupade översiktsplanen hanterat den frågan, den avgörs av
tekniska nämnden.
Yttrandena har inte föranlett några ändringar av förslaget.

Område I
#22 Vänsterpartiet på I område 1, anser vi att man borde kunna överväga även hus med tre våningar,
Gotland
flerfamiljshus vore bra i Katthammarsvik. Möjligheten att göra område 1
större eller ett kompletteringsområde i södra delen av Ojselhagen bör prövas.
2015-09-28
#53 Gotlands Botaniska Inga synpunkter.
Förening
Jörgen Pettersson ordf.
2015-09-30
#85 LRF Gotland
Anna Törnfelt ordf
2015-10-20

Katthammarsvik område 1 och 2: Rekreationsområden finns det gott om
och Ojselhagen bedöms som allt för väl tilltagen i förhållande till
byggnationsmöjligheterna. LRF föreslår därför att knyta ihop område 1 och 2
på bekostnad av delar av Ojselhagen för att möjliggöra mer byggnation i
Katthammarsvik.

#86 Socialdemokraterna Område I i Katthammarsvik anser vi kunna växa och ta mer plats in i det som
Gotland
kallas Ojselhagen. Ojselhagen är stor och vår syn av området leder till att vi ser
att det finns gott om plats där även om det utpekade området blir större.
2015-10-21
Samhällsbyggnadsförvaltningen

I planförslaget påtalas att områdena I och II innehåller en del sanka och blöta markpartier.
Det innebär att området mellan I och II inte anses lämplig då det till exempel skulle
innebära svårigheter att koppla området till kommunalt VA. Förslaget som presenterats
har tagit hänsyn till detta. Exakt yta för exploatering och exploateringsgrad avgörs i
detaljplaneskedet. Område I och II kan med fördel detaljplaneläggas gemensamt.
Yttranden föranleder följande ändringar av förslaget:
Område I utökas till att även inrymma del av fastigheten Östergarn Fride 2:1 för att
möjliggöra för ytterligare flerbostadshus. I detaljplaneskedet får avgöras om lämplighet finns
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för att även bygga i upp till max tre våningar. Byggnadshöjden i Katthammarsvik är
kulturhistorisk låg vilket bör tas hänsyn till vid exploatering. Ytterligare ett problem med
att bygga högre byggnader är att det kan vara svårt att få fram vatten till kranarna på
översta våningen. Regionens vattentorn ligger +30 m över havet vilket innebär att högsta
tappstället inte bör ligga över +15 m.ö.h. Bygger man högre än så kan man bygga in en
tryckstegringspump i byggnaden men normalt sett avråder regionen från det.

Område II
#22 Vänsterpartiet på I område 2 och 3 bör bebyggelse på två våningar kunna tillåtas, och
Gotland
tomtstorleken bör anpassas även till annan bebyggelse än stora friliggande
villor, tex mindre hus, radhus. Varför föreslås större tomter i område 3 än i
2015-09-28
område 2?

#53 Gotlands Botaniska Inga synpunkter.
Förening
Jörgen Pettersson ordf.
2015-09-30
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Område II: Här föreslås friliggande villor på naturtomter. Det är viktigt att bevara tallar
och naturmark i möjligaste mån vid exploatering samt behålla en växtlighetsridå mot
befintliga villatomter. Träpanel i dova kulörer förespråkas. Tomtstorleken bör därför inte
understiga 1200 kvm. Vid detaljplaneläggning kan prövas som högre byggnadshöjder kan
anses vara lämpliga, max två våningar.
I område III föreslås ex radhusbebyggelse i 1½ plan samt en tomtstorlek på 1500 kvm.
Detta följer det bebyggelsemönstret som finns på platsen samt den omkringliggande
vegetationen. Här föreslås friliggande villor men området lämpar sig även för
radhusbebyggelse i 1 1/2 plan. Högre byggnadshöjder anses inte lämpligt med hänvisning
till områdets vegetation och bebyggelsemönster. För friliggande villor bör tomtstorleken inte
understiga 1500 kvm för att bibehålla den befintliga bebyggelsekaraktären i området.
Katthammarsviks samhälle karaktäriseras längs jakobs Häggs väg av låg småskalig
bebyggelse. Tillkommande högre bebyggelse utan stöd i vegetation anses inte förenlig med
platsens bebyggelsekaraktär och kulturhistoriska värden.
Yttrandena föranleder inga ändringar av förslaget.

Område III
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#53 Gotlands Botaniska Inga synpunkter.
Förening
Jörgen Pettersson ordf.
2015-09-30
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Se svar ovan för Område II

Område IV
#53 Gotlands Botaniska Delvis igenvuxen alvarmark (6280, se ovan). En rödlistad art noterades (NT).
Förening
Områdets exploatering kan inte accepteras då det skulle strida mot EUdirektiv; stryks från planprogrammet.
Jörgen Pettersson ordf.
2015-09-30
#22 Vänsterpartiet på Område 4 är väl lämpat för att låta samhället växa, men varför lämnas så stor
Gotland
yta mellan nuvarande bebyggelse och område 4? Kan det inte finnas fördelar
med att tydligare hålla ihop samhället, bebyggelse här skulle ju också kunna
2015-09-28
sträcka sej längre söderut och ansluta mot befintlig bebyggelse söder om
badplatsen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Område IV är delvis redan ianspråktaget och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att en
utveckling av området är till det positiva. Det markområde som finns kvar mellan område
IV och badplatsen/Katthammarsviks samhälle är oexploaterat och har höga naturvärden
varför de inte anses lämpliga att bebygga.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppmärksammats på att en rödlistad art finns inom det
föreslagna bebyggelseområdet varför ett tillägg till riktlinjer har gjorts avseende detta. Vid
detaljplaneläggning görs alltid en behovsbedömning vilken avgör om det kan komma att
krävas en miljökonsekvensbeskrivning vid detaljplaneläggning.
Yttrandena föranleder följande ändringar av förslaget:
Riktlinjerna för exploatering inom område IV har reviderats till följande: ”Planläggning får
utreda i vilken omfattning ny exploatering kan vara möjlig i förhållande till exempelvis
bevarande av öppenhet och placering i förhållande till vägen samt naturvärden.”

Område V
#53 Gotlands Botaniska Den öppna alvarmarken närmast körvägen i väster sparas. Betesmarker i öster
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Förening

sparas. Området ritas om, där dessa områden undantas.

Jörgen Pettersson ordf.
2015-09-30
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Område V beskrivs i planförslaget som ett kompletteringsområde där kompletteringar av
enstaka villor kan vara möjlig. Vid eventuell bygglovprövning tas hänsyn till bl. a de
naturvärden som hänvisas till ovan för att hitta lämpliga lokaliseringar för tillkommande
bebyggelse. Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

Område VI
#24 Clemens och
Susanne Fredholm
Långa Raden
Täby
Östergarn Ganne 1:28
2015-09-28

Såsom ägare till och boende på fastigheten Östergarn Ganne 1:28 med adress
Lassar Kviar 42 får vi enligt nedan lämna synpunkter på rubricerade
samrådsförslag till översiktsplan.
Våra synpunkter begränsas till den del planförslaget avser
kompletteringsområdet markerat med VI på samrådsförslagskartan till FÖP
Katthammarsvik 2025. Sagda kompletteringsområde, i det följande kallat
Området, är i sin helhet beläget inom Östergarn Ganne 1:6.
Vår fastighet gränsar till Området och vi har därför ett väsentligt intresse av
förslaget, 3 kap 9 § PBL slutet, och vi får därmed anses ingå i samrådskretsen.

Vattenskyddsområde
Området har enligt förslaget lokaliserats så att det, enligt utsatta markeringar,
är beläget inom yttre gräns för vattenskyddsområde och på gränsen till inre
gräns för vattenskyddsområde. Skyddad vattentäkt är belägen sydost om
Området.

Utfart/er
Områdets föreslagna placering medger inte tillskapande av utfart/er med fri
sikt. Utfart/er kommer enligt förslaget i stället att vara skymd/a genom att
Lassar Kviar utmed aktuell sträcka är kurvig.

Avloppsanläggning
Områdets södra gräns kommer enligt förslaget att vara beläget på kort avstånd
från inom Ganne 1:28 uppförd och av kommunen godkänd
avloppsanläggning.

Förtätning, riksintressen och komplementbebyggelse
Enligt uppgift är Området beläget inom område med kulturvärden,
Riksantikvarieämbetet, 1987-11-05, och inom område med naturvärden av
riksintresse, Naturvårdsverket 1987-12-21. Genom sin föreslagna storlek skulle
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Området med sina naturvärden medföra stor risk för tillskapande av en
olämplig förtätning (se kommunens beslut 1998-08-10 med dnr 970750).
Det kan vidare ifrågasättas om Området med hänsyn till sin storlek kan anses
utgöra sådant område som enligt 4 kap 4 § miljöbalken kan anses som
underlag för komplettering till befintlig bebyggelse. (se även i denna fråga
kommunens beslut 1998-08-10)
Begäran om ändring av planförslaget
Genom att minska och flytta Området norrut, vilket är möjligt utan att någon
annan fastighet än Ganne 1:6 tas i anspråk, ökar avståndet till såväl
vattentäkten som till avloppsanläggningen Konflikt med vattenskydd och va
skulle därmed undvikas. Därtill skulle utfart/er med fri sikt möjliggöras.
Noteras kan att en redan befintlig utfartsväg med fri sikt norr om Området
torde kunna användas om området minskas och flyttas norrut. Denna väg är,
enligt på samrådsförslagskartan markerad fastighetsgräns, till del belägen inom
Ganne 1:6 och ansluter till Lassar Kviar där denna utgörs av en raksträcka.
Avslutningsvis kan noteras att befintliga tennisbanor fått en felaktig placering
på samrådskartan.

#86 Socialdemokraterna Kompletterande område VI skulle kunna kompletteras med området öster om
Gotland
vägen, alltså på den sida som tennisbanorna ligger.
2015-10-21
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkomna synpunkter.
Det vattenskyddsområde som hänvisas till i yttrande #24 sträcker sig inte fram till det
föreslagna kompletteringsområdet. I utställningshandlingen presenteras en karta över
vattenskyddsområdena på Östergarnslandet. I yttrandet hänvisas även till en
förhandsförfrågan gällande uppförande av fem fritidshus. Byggnadsnämnden avslog den
ansökan år 1998 med hänvisning till dåvarande naturresurslagen, nuvarande miljöbalken 4
kap 4§, då det inte ansågs uppfylla kraven för komplettering av fritidshusbebyggelse. Det
förslag som presenterats i samrådsförslaget innebär bebyggelse för permanent boende och
eventuellt en annan lokalisering än de som ansöktes om vid förhandsförfrågan. Sedan
planförslaget varit på samråd möjliggörs godtagbar lösning av vatten- och avlopp, då en
privat VA-aktör ger möjlighet till en mer storskalig anslutning. Länsstyrelsen har inte
lämnat något yttrande gällande att denna ev tillkommande bebyggelse skulle utgöra påtaglig
skada på riksintressen.
Under samrådet har förslag lämnats att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle se över
möjligheterna till ett nytt bebyggelseområde på östra sidan av vägen. Detta har nu föreslagits
i utställningsförslaget som ett bebyggelseområde.
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Yttrandena föranleder följande ändring av förslaget: Texten Tennisbanor placeras på rätt
plats. En karta som redovisar för vattenskyddsområdet har tillkommit. Nytt
bebyggelseområde V föreslås i planförslaget.

Trafik
#37 Tore Svensson
Katthammars 1:14
Gransätersgatan,
Norrtälje
#43 Jon Knutsson
Elena Catasús
Sande 1:27
Ann Björklund
Tomase 1:4
Karin Knutsson
Dag Westling
Tomase 1:6
Kristina Pajuäär
Jacob de Boer
Tomase 1:54
2015-09-29

DEN STADIGT ÖKANDE TRAFIKEN
Trafikläget i Katthammarsvik är sådant att risken för en olycka är
överhängande. Den extra försiktighet som krävs av oss som bor här för att
inte någon ska bli påkörd skapar en stress som vi vill vara utan. Denna
orosfyllda trafiksituation har dessutom varit ett problem länge. Det som gjorts
på senare år att hastighetsbegränsningen sänkts till 40 km/h. Men detta räcker
inte som åtgärd. I varje fall inte under sommarmånaderna då trafiken ökat
kraftigt på senare år. Det är då hundratals bilar per dag som kör vägen fram
och tillbaka till hamnen från affären. Dessutom kör Visby-bussen samma
sträckning flera gånger per dag samt i genomsnitt 3 stora lastbilar med
leveranser till hamnrestaurangen. Det är inte alltid som dessa bilar, bussar,
lastbilar håller 40 km/h, men även om de skulle göra det så har de mycket liten
chans att stanna för t.ex. ett utspringande barn - särskilt i kurvan vid Vikekorsningen på Jacob Häggs väg där sikten till stora delar är skymd av den
alltmer utbredda växtligheten. Enligt gällande hastighetsbestämmelser och
begrepp ska man inte bara hålla den stipulerade hastighetsbegränsningen vid
skymda vägavsnitt - d.v.s. den maximala hastigheten man får köra under
perfekta väg- och siktförhållanden - utan istället ska man förhålla sig till det
relativa hastighetsbegreppet, d.v.s. anpassa hastighet till omständigheterna. Då
det inte är många som gör så - trots att relativ hastighet alltid gäller före
stipulerad - krävs alltså ytterligare åtgärder för att förbättra den farliga
trafiksituationen i Katthammarsvik. T.ex. väggupp, chikaner, anlagd
gång/cykelbana.
Ser man sedan till vägen mot Vike (Anna Dubbes väg) så höjs
hastighetsbegränsningen av någon outgrundlig anledningen till 50 km/h direkt
när man svänger in på denna väg - och kort därefter till 70 km/h på grusvägen
förbi Annas Nöje. Det är svårt att se logiken i detta. Jämför man med t.ex.
Ljugarn så har de till skillnad från Katthammarsvik trottoarer, trafikhinder och en hastighetsbegränsning på 30 km/h på särskilt farliga avsnitt. Liknande
åtgärder är fullt motiverade även i Katthammarsvik.

#51 ÖstergarnGammelgarn
Hembygdsförening
c/o Jan Åberg
Gammelgarn Gartarve

Efter att ha tagit del av det digra materialet kring den fördjupade
översiktsplanen, dels i tryck, dels vid möten, vill Hembygdsföreningen i de
bägge socknarna framföra följande:
1. Trafiksituationen i Katthammarsvik utmed Jacob Häggs väg är inte
trygg och säker, särskilt inte sommartid när trafiktrycket blir högt.
Fotgängare och cyklister far här trängas med såväl personbilar som
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2015-09-30

nyttofordon och lantbruksmaskiner. Vi önskar därför att planen
föreskriver att det anläggs någon form av trottoar eller breddning utmed
sträckan från Tempo till Borgvik. Alternativt ser vi möjligheter att
anlägga en enklare gång- och cykelväg, norrut i förlängningen av
Gutenviks väg.
2. Trafiksituationen är inte heller trygg och säker utmed den större
Herrviksvägen. Mellan korsningen vid bygdegården och Östergarns
kyrka är trafiktrycket stort, med höga hastigheter, samtidigt som allt
fler cyklister och fotgängare färdas denna sträcka. Även här vore en
bättre lösning önskvärd.
3. Slutligen är vi, i likhet med många andra gotlänningar på många orter
över ön, oroade för vägbelysningen. Vi är väl medvetna om att det
finns flera huvudmän för vägnätet, och att denna fråga stötts och
blötts under en längre tid. Men vi vill ändå påpeka att belysningen i
Kräklingbo vid skola och brandstation, i Katthammarsviks samhälle,
vid kyrkkorset i Gammelgarn, samt nere i Herrvik är avgörande för
trafiksäkerheten. Vi önskar därför att detta påpekas i översiktsplanen.

#16 Trafikverket
Region Stockholm
2015-09-16

#19 Mats och Elisabeth
Tevall
Tomase 1:75
Katthammarsvik
2015-09-23

#29 Siv Ahlstrand
Kaserngatan,
Västerås

I delen som berör Katthammarsvik nämns den pågående förenklade
åtgärdsvalsstudien om förbättrade gång- och cykelförbindelser. Trafikverket
vill passa på att framföra att trafiksäkra förbindelser även kan sökas via det
enskilda vägnätet. Om planens genomförande leder till behov av åtgärder på
det statliga vägnätet så som anpassning av anslutningar med mera behöver
dessa vara förenliga med VGU och samrådas med Trafikverket i tidigt skede
och avtal behöver tecknas. I aktuellt underlag framgår inte hur det statliga
vägnätet eventuellt påverkas. Trafikverket har inga avsatta medel för åtgärder
som kommande detaljplaner och exploateringar kan medföra utan dessa
behöver belasta annan aktör.
Jacob Häggs Väg genom Katthammarsviks samhälle
Jacob Häggs väg är samhällets pulsåder. Den är inte i dagsläget trafiksäker för
gående och cyklister. Vi är positiva till att trafiksäkra och trygga lösningar
utreds och förutsätter att de också genomförs. Även andra vägar inom
Katthammarsvik och Östergarnslandet, som används frekvent av gående och
cyklister, behöver trafiksäkras. Jacob Häggs väg behöver trottoar eller
markerade linjer far gående och cyklister. Andra kompletterande åtgärder som
väghinder och sänkt hastighet välkomnas. Möjligen behöver vägen breddas
och växtlighet utanför fastighetsgränser, som hindrar siktlinjer, tas bort.
TRAFIK.
Sommartid är trafiken tät i samhället. Behovet är stort av någon form av
lösning för gående och cyklister; trottoar eller separat gångväg.
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Jakob Häggs väg,
Katthammarsvik
2015-09-28
#87 Teddy Nordgren
Hallvidevägen
Katthammarsvik
Gitarrvägen
Järfälla

Gång och cykeltrafik
Regionen och Trafikverket skall undersöka resvanorna i Katthammarsvik.
Det torde vara så att framkomligheten till fots och med cykel i själva samhället
från Högby till hamnen året runt har behov av särskilda vägar för bil och
gång/cykel. På sommaren högre frekvens och på vintern svårare att se i
mörkret. Detsamma gäller vägen mellan äldreboendet och Högby.

2015-10-21
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tack för inkomna synpunkter!
Trafiksituationen i Katthammarsvik är en fråga som berör många. Regionen har inte
rådighet över de berörda vägarna. Era synpunkter är värdefulla för regionen i den fortsatta
dialogen med Trafikverket för ett hitta lösningar för ett trafiksäkrare Katthammarsvik.
Nedan besvaras kortfattat de synpunkter som kommit in angående trafikmiljön i
Katthammarsvik.
Jakob Häggs väg genom samhället är statlig, med Trafikverket som väghållare. Det är
därmed upp till dem att se över säkerheten på vägen.
Ansökan om förslag till hastighetsändring på statlig samt enskild väg utanför tättbebyggt
område kan göra hos Länsstyrelsen.
Väg 631 och 560 mot Herrvik är statliga, med Trafikverket som väghållare. Det är
därmed upp till dem att se över säkerheten på vägen. Era synpunkter skickas vidare till
Trafikverket.
Belysning, era synpunkter skickas vidare till Trafikverket.
Yttrandena har inte föranlett några ändringar av förslaget.

Grönstruktur
#37 Tore Svensson
Katthammars 1:14
Gransätersgatan,
Norrtälje

KATTHAMMARSVIK ALLTMER IGENVUXET
Det är flera som önskar att det gick att göra Katthammarsviks växtlighet så
öppen som den en gång var. Då Katthammarsvik ligger på en sluttning ner mot
havet har det varit möjligt för många att se havet tidigare. Idag har bara ett fåtal
denna havskontakt. Detsamma gäller morgon-, eftermiddags- och kvällssol som
i ökande grad skyms av de allt högre träden. Om detta är något som går att
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#43 Jon Knutsson,
Elena Catasús
Sande 1:27

åtgärda genom den aktuella översiktsplanen så skulle det vara mycket
uppskattat - för att ta fram såväl hav som sol, inte bara för de boende utan
även för att ytterligare öka Katthammarsviks attraktionskraft i stort.

Ann Björklund
Tomase 1:4

Då det i mångt och mycket handlar träd på privat mark ser vi självklart att det
kan finnas problem, men man kanske kunde få till någon avsiktsförklaring om
ett öppnare Katthammarsvik med tillhörande stöd för att i positiv anda fråga
varandra om träd som står i vägen - samt att få kommunen att hjälpa till med
de träd som står på allmän mark?

Karin Knutsson
Dag Westling
Tomase 1:6
Kristina Pajuäär
Jacob de Boer
Tomase 1:54

Ett annat uppslag för att underlätta denna önskade gallring för ett öppnare
Katthammarsvik är att undersöka om det om det kan finnas möjliga synergier
med den flisproduktion/försäljning som finns i Katthammarsvik. Kanske att
man i någon mån kan byta avverkningskostnad mot flisråvara?

2015-09-29
#87 Teddy Nordgren
Hallvidevägen
Katthammarsvik
Gitarrvägen
Järfälla
2015-10-21

Parkområden i Katthammarsvik
Det finns två stora och några mindre parkområden i planen för
Katthammarsvik. Det är bra. Dessa områden bör regionen skydda från
exploatering, och verka för att de blir mer tillgängliga än idag.
Det stora parkområdet runt Katthamra gård är ett vackert sammanhängande
område som ger möjlighet till tätortsnära rekreation. Dock är område öster om
gården och Amiralens väg mycket otillgängligt.
Taggtråd/fårstängsel mot den mycket trafikerade stigen som följer parkens
sydliga sträckning. Om det var möjligt att på ett rimligt enkelt sätt passera
fårstängslet ut och in i parkområdet skulle detta kunna nyttjas av alla de som
går längs stigen.
Tillgängligheten från norr är något begränsad pga. tät vegetation.
Katthammarsviks grönstruktur
När det gäller rekreation så är den ovan nämnda stigen söder om parkområdet
vid Katthamra gård mycket trafikerad särskilt sommartid. Denna stig från
Grogarnsvägen till Amiralens väg är tillsammans med Amiralens väg ett
område som kanske bör benämnas Rekreationsområde.
Det är viktigt att detta grön/parkområde bevaras.
Det är en vacker runda att gå från hamnen längs strandens grönstråk och
sedan stigen till Amiralens väg. Rundan går sedan förbi Katthamra gård och
ner till hamnen. Detta är en led som skulle kunna bli markerad som led.

Samhällsbyggnads-

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkomna synpunkter och idéer. Igenväxning är en
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förvaltningen

problematik på många platser på Gotland, i huvudsak på grund av ett upphört bete.
Historiskt har även kalkindustrin som bedrevs i Katthammarsvik varit betydande i detta
sammanhang då mycket av skog och sly avverkades för att användas i kalkugnarna.
Parkområdet runt Katthamra gård är skyddat i gällande plan och inte aktuell för
exploatering. I planförslaget föreslås ett nytt bebyggelseområde i anslutning till
vandringsleden Amiralens väg. I förslag till riktlinjer för detta område nämns att hänsyn till
denna vandringsled ska tas vid en eventuell exploatering. Yttrandena har inte föranlett
några ändringar av förslaget.

Sociotopkartering
#43 Jon Knutsson,
Elena Catasús
Sande 1:27
Ann Björklund
Tomase 1:4
Karin Knutsson
Dag Westling
Tomase 1:6
Kristina Pajuäär
Jacob de Boer
Tomase 1:54
2015-09-29

När det gäller Kattviken vill vi ta tillfället i akt att rätta till en felaktighet i
sociotopkarteringen. Det gäller det avsnitt där det påstås att de av oss som bor
ovanför Kattviken på olika sätt försöker försvåra för allmänheten att ta sig ner
till stranden. Detta stämmer inte. Tvärtom har vi under årens lopp hållit
växtligheten nere för att hålla strandområdet öppet och tillgängligt. Detta har
gjorts med egna medel och eget arbete i form av regelbunden klippning av gräs
och röjning av buskage. Varje år efter att häckningsperioden för fågellivet i
viken är avklarad, betalar vi även för att få den yttersta delen av strandremsan
putsad, så att det ska gå att promenera även där. Innerst i viken har en spång
lagts ut för att öka tillgängligheten ytterligare, och vi ämnar även fråga
kommunen om tillstånd för att lägga en spång över utloppet vid reningsverket så att man ska kunna gå till och från hamnen även när vattennivån i detta
utlopp är högt. Regelbundet klipper vi även vägen ner till Kattviken från Jakob
Häggs väg för att också hålla denna väg öppen och tillgänglig. Trots detta
påstås det alltså att vi istället skulle minska tillgängligheten till vattnet, där en av
våra metoder skulle vara att, citat: låta buskage breda ut sig på befintliga stigar
ner mot stranden.
Då detta inte är sant är det viktigt för oss att denna del av sociotopkarteringen
inte får stå oemotsagd. Därav denna inledning.
Med detta sagt har vi även berättat om det kontinuerliga arbete som redan
pågår för att hålla Kattviken öppen och tillgänglig för alla. (Ett arbete som för
övrigt från tid till annan inte bara välkomnats av förbipasserande flanörer utan
även av såväl medlemmar av den berörda samfällighetsföreningen som av
länsstyrelsen.) För att man ska kunna gå hela vägen från Vike udd till
småbåtshamnen behövs emellertid fler insatser. Förutom nämnda spång vid
reningsverket handlar det om röjning av bl.a. brännässlor såväl sista biten ut
mot Vike udd som vid småbåtshamnen. Strandremsan mellan småbåtshamnen
och reningsverket skulle också behöva putsas med samma regelbundenhet
som strandremsan på andra sidan reningsverket. En hel del jobb, men inte
oöverstigligt - i varje fall inte om vi blir fler som hjälps åt. Med fler som bidrar
med såväl arbetsinsats som pengar skulle vi även ha råd med en putsning av
142

strandremsan i augusti/september - så att det promenadvänliga stråket håller
sig höstmånaderna ut.
Med tanke på det rika fågellivet i viken är det dock nödvändigt att låta bli att
klippa och röja på vår och försommar. Är det denna period som ovan
anonyma röst åsyftar, är hans eller hennes åsikt möjligtvis lite lättare att förstå.
Detta är nämligen en period där vi låter allt växa fritt. Men skälet till det är
alltså inte att försvåra för någon att ta sig ner till stranden. Det görs
uteslutande med hänsyn till fåglarna - d.v.s. ejdrarna, den mindre
strandpiparen, grönbenan, hägrarna, skedänderna, skärfläckorna och de alltid
återkommande tofsviporna, för att nämna några - plus havsörnsparet
bortanför Annas Nöje som ibland gör sina lovar över viken.
Självklart skulle vi föredra om kommunen stod för det arbete som vi nu utför
på privat basis. Vi blev därför hoppfulla när vi hörde om planerna för
Kattviken i den fördjupade översiktsplanen och tänkte att vi kanske skulle
kunna slippa detta arbete så småningom. Men det var innan vi hade riktigt
förstått vad det tillhörande förlaget om LIS innebär.
Det står emellertid nu helt klart att kommunen vare sig kommer att göra några
åtagande, utföra något arbete eller bidra med några pengar för öppethållandet
av Kattviken. Vi ser därför inget bättre sätt att förbättra och upprätthålla det
gångstråk mellan småbåtshamnen och Vike udd, som den aktuella
översiktsplanen förordar, än att fortsätta det arbete som redan görs. Gärna
tillsammans med fler så att det även kan bli röjt regelbundet vid
småbåtshamnen och ut mot Vike udd.
#21 Gunilla Wigren Synpunkter på beskrivningen av området vid den sk ”Kattviken” i
Dahlin,
Sociotopkarteringen sidorna 12 och 13
Peter Wigren
Jacob Häggs väg
Badstrand?
Katthammarsvik
Inte ens vi som bor där badar där därför att:
Viken är mycket grund. Vattenståndet är så lågt att långa tider är stora delar av
2015-09-27
viken torrlagd. Invid stranden och en bit ut i vattnet är det stenigt och man går
inte i utan badtofflor. Längst in i viken är botten förrädiskt dyig och innanför
finns ett stort område med brännässlor som gör det omöjligt att gå i eller ur
vattnet där. Reningsverket har sitt bräddningsutlopp i viken. Vi vill inte störa
de häckande fåglarna bl. a svan och häger.
Otillgängligt?
Vi röjer, klipper och städar kontinuerligt stranden och ängen - dock inte före
midsommar eftersom fåglar, bl. a svanar, häckar där. Ängen o strandkanten är
fullt framkomliga och möjliga att promenera längs med – spång finns. Enda
stället där framkomligheten kan vara begränsad är nedanför reningsverket dvs
regionens egen mark.
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Vägen in till ängen är fullt framkomlig och används ofta bl. a för transporter
till intilliggande fastigheter.
Synpunkter på trafiken på Jacob Häggs väg i
Sociotopkarteringen sidorna 23 och 24
Trafiksituationen i Katthammarsvik uppmärksammas i kartläggningen.
Allvarligast är läget längs med Jacob Häggs väg som går genom hela samhället
från affären ner till Rökeriet och badstranden. Där färdas sommartid ett
oändligt antal bilar, bussar och andra större fordon av vilka inte många håller
hastighetsbegränsningen 40 km i timmen. Samtidigt färdas ett stort antal
människor, framför allt många barn, till fots längs vägen på väg till och från
stranden t ex. Ofta uppstår farliga situationer. En enkel trottoar skulle göra att
gående och buss- och biltrafiken separerades och att man skulle våga låta
barnen gå längs med vägen.
#33 Cecilia Redner
Loggatan,
Örebro
2015-09-29

I Sociotopkartering i Katthammarsvik, bilaga 2 finns på sidan 12 en
beskrivning över Reidners brygga. Namnet är felstavat och ska istället stavas
Redner. Den lilla stugan vid Redners brygga uppfördes 1911 av Albert
Dahlgren ursprungligen som en fiskebod tillhörande fastigheten som i FÖP
benämns Vassmunds. Vassmunds var då en lantbruksfastighet som brukades
av Albert Dahlgren och därefter hans dotter och måg, Henning och Alice
Redner. Stugan ägs idag av Curt Redner, son till Alice och Henning Redner
och bebos idag under tre sommarveckor.
I Sociotopkarteringen finns ett citat ”bryggan är en bra badplats för barn”.
Bryggan byggdes samtidigt med stugan med huvudsyfte att vara en
förtöjningsplats för fiskebåtar och landningsplats för fisk för de lantbrukare
som fiskade i området. På senare tid har bryggan också använts för att lägga i
båtar vid de återkommande segeltävlingarna som anordnas under sommaren.
Eftersom det går att köra ner med bil ända till vattnet är det en lämplig plats
att lägga i båtar. Bryggan har därför primärt inte varit en badbrygga utan en
båtbrygga. I dagsläget är bryggan i dåligt skick och behöver renoveras. Den är
därför inte lämplig för barn att bada ifrån då det finns risk att skada sig på
stockar och lösa betongdelar. Vid sidan av bryggan går det bra att bada men
havsbotten vid bryggan är stenig och på vissa delar hal och vass varför den är
sämre lämpad för bad jämfört med den allmänna badplatsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tack för kloka synpunkter och viktiga insikter om vardagslivet i Katthammarsvik.
Sociotopkarteringen baseras på ett antal intervjuer med boende i Katthammarsvik och deras
upplevelser och erfarenheter. Nu efter samrådet kommer vi att ytterligare kunna förbättra
denna vardagslivskartläggning tack vare att ni har lämnat synpunkter på denna.

Allmänhetens tillgång till stranden
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Vi anser det väldigt positivt att allmänhetens tillgång till stranden är en fråga som ni tar
upp som viktig och som ni bidrar till genom att hålla området öppet genom röjning och
betning. Vi ser över skrivningarna i sociotopkarteringen samt planförslaget utifrån den nya
kunskap som nu kommit in.

Redners brygga
Tack för att du delar med dig av denna information. Vi ser även över skrivningarna i
sociotopkarteringen.

Trafik
Jakob Häggs väg är statlig, med Trafikverket som väghållare. Det är därmed upp till dem
att se över säkerheten på vägen, såsom trottoar. Era synpunkter skickas vidare till
Trafikverket.
Yttrandena har föranlett till följande ändringar i förslaget: Sociotopvärdet BAD i
Kattviken har utgått och Sociotopvärdet FÅGELSKÅDNING har tillkommit i
Kattviken och vid Redners brygga. Även skrivningar kring dessa platser har reviderats i
sociotopkarteringen bilaga 2.
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Förslag till nya bebyggelseområden
#38 Miljöpartiet de
Gröna på Gotland
2015-09-29

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljöpartiet tror att det med fördel kan gå att placera in mer bebyggelse i
direkt anslutning till Sandvikens stugbebyggelse. Utöver detta finns det en
sträcka norrut från parkeringen till Sandviken badplats med några bestånd av
planterad gran. Även dessa skulle kunna bli attraktiva bebyggelseytor om
granen avverkas. Istället för att bebygga marker med lågproduktiv äldre skog
som ofta minner om det "typiskt gotländska" med sin låga kronhöjd och
senvuxenhet ser Miljöpartiet att det går att hitta bebyggelseytor på andra typer
av skogsmark.
Stora delar av området vid Sandviken har en marknivå på mindre än + 2 m över havet.
Detta innebär att det inte är lämpligt med ytterligare bebyggelse inom dessa delar. På
samhällsbyggnadsförvaltningen pågår för närvarande en översyn av befintlig detaljplan väster
om campingområdet (vilken sträcker sig från parkeringen vid Sandviken på båda sidor om
vägen fram till campingen) för att undersöka vilka möjligheter till utökade byggrätter som
kan finnas. I utställningsförslaget föreslås även ett kompletteringsområde norr om denna
detaljplan för att ytterligare hitta ytor för förtätning inom denna attraktiva del av
Östergarnslandet. FÖP:en föreslår även ett bebyggelseområde ovanför campingen för att ge
förutsättningar till ytterligare bebyggelse.
En utpekad särskild värdefull naturtyp på Gotland är Västlig taiga – Gammal skog,
där FÖP: ens riktlinjer anger att en restriktivitet bör verka för att större orörda
sammanhängande områden med naturtypen inte fragmenteras av spridd bebyggelse.

#39 Förslag från
deltagare vid möte med
Ardre Sockenförening

Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.
Nytt bebyggelseområde vid Ardre kyrka

2015-09-28

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att området ej är lämpligt att föreslås som
nytt bebyggelseområde. Området ligger i nära anslutning till kyrkomiljön runt Ardre kyrka
med höga värden för landskapsbilden: Området består av alvarmark med tunt jordlager
vilket är en naturtyp som ej bör exploateras. Detta innebär även att förutsättningarna att
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lösa vatten och avlopp är dåliga. Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.
#11 Fortifikationsverket

FORTV har vad jag vet ej fått någon inbjudan att delta i detta samråd trots att
myndigheten förvaltar mark i området.

2015-08-28
Det som kan vara intressant i ert arbete är den skiss vi gjort för att utveckla
området vid den sk Kirunabyn, se bifogad PDF. Tyvärr fick vi ej plantillstånd
eftersom regionen då ville att även grannfastigheten skulle detaljplaneläggas
vilket inte var möjligt då adekvat VA lösning saknades för denna. Vi fick också
informationen om att det inte var någon idé att söka förhandsbesked eftersom
det skulle krävas en detaljplan. Således en Moment 22 situation för markägaren.
Sammantaget är FORTVs synpunkt att fastigheten Skags 1:2 bör tas med som
utvecklingsområde i planen. Del av den kan då nyttjas för boende medan
resterande delar förs in i samfälligheten för Kirunabyn. FORTV är förstås
också öppen för en annan användning om detta passar planen bättre ex.vis
turism.
Bifogat kartmaterial och ärendebeskrivning av tidigare planansökan finns i
ärendepärmen på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för synpunkterna. Inbjudan till att delta i samrådet
har gått ut brett både till allmänhet, föreningsliv, fastighetsägare och till myndigheter. Denna
inbjudan har skett via annonsering i dagspressen, på regionens hemsida samt via nyhetsbrev.
Samrådshandlingar har funnits tillgängliga på ett flertal platser på Östergarnslandet samt
på Visborg. Alla handlingar har även funnits digitalt på regionens hemsida. Regionen har
inte valt att kontakta varje enskild fastighetsägare separat.
Inom ovan nämnda fastighet finns ett Natura 2000 habitat med kustnära trädklädda
sanddyner vilka bör undantas från exploatering. Fastigheten ligger även inom riksintresse
för naturvården. Sedan planförfrågningen genomfördes har länsstyrelsen på Gotland
genomfört en översyn av strandskyddet. Detta resulterade i att ett utökat strandskydd till
300 m på land infördes på platsen vilket innebär att hela ovan nämnda fastighet ligger inom
strandskyddat område. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör därför bedömningen att
framkomligheten och lämpligheten för ny bebyggelse på platsen är olämplig. Yttrandet
föranleder ingen ändring av planförslaget.

#74 Rune Pettersson
2015-10-12

Förslag till nytt bebyggelseområde Ardre
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkommet yttrande.
Efter besiktning av föreslaget område gör samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att
området genom planläggning kan vara föremål för exploatering. I vilken omfattning detta är
möjligt får utredas i detaljplaneprocessen. Det är dock av stor vikt att ny bebyggelse placeras
i anslutning till befintlig infart samt att möjliggöra för fortsatt skogsbete i området i så stor
utsträckning som möjligt. Området ligger i anslutning till två bebyggda tomter i Ardre samt
till ett bebyggt område på andra sidan vägen. Här kan ytterligare bostäder tillskapas med
närhet till vackra kulturmiljöer, golfbana, Ljugarns samhälle samt badstränder. Området
trafikeras i dagsläget inte av kollektivtrafik, den passerar ca 3 km från platsen.
Yttrandet föranleder följande ändring av planförslaget:
Området föreslås som nytt bebyggelseområde 16.

#74 Rune Pettersson
2015-10-12

Föreslagna bebyggelseområden i Ardre
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för dina synpunkter. De föreslagna områdena ligger i
större obebyggt område i skogsmark med inslag av åker- och betesmark. Efter besiktning av
platsen gör samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att området längst österut mot
Ljugarn och bebyggelsen i Västerby bör vara möjligt att pröva för exploatering genom
detaljplaneläggning.
Yttrandet föranleder följande ändring av förslaget: Det östra området närmast Ljugarn
föreslås som bebyggelseområde 15 i utställningsförslaget.

#81 Hans-Åke
Engström,
Eva Josefsson och
Sören Jakobsson,
Sanna och Stefan
Jansson,
Lars och Gerd
Klintström,

Sjaustruvägen som bebyggelseområde.
I området längs Sjaustruvägen från 556 ner till fiskeläget har det under 2000
talet uppförts 16 st nybyggda hus. Det bor 15 st permanenta familjer efter
vägen idag. Denna utveckling vill vi att den fortsätter och att Sjaustruvägen är
ett område på Östergarnslandet med ett så kallat högt byggtryck.
Exploateringstakten hittills måste också bevisa att området har förutsättningar
för etableringar i reglerade former. Sjaustruvägen behöver ingå i ett av
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Johan Lundborg,
Tarras Martinsson

bebyggelseområden på Östergarnslandet där motstående intressen bedöms tåla
en exploatering i omfattande skala än av enstaka kompletterings bebyggelse.

2015-10-20

Det måste ges riktlinjer för utformning, bevarande av landskapsbild,
naturvärden, kulturvärden, bebyggelse, skog och öppet landskap samt
vägstruktur. I en generell detaljplanläggning skall Sjaustru områdets specifika
karaktär och kvaliteter vara grund för utformningen av kommande
detaljplaner.
De allmänna intressen som finns i området är badplatsen Sjauster i regionens
regi. Regionen är också markägare av en del skogsmark ovanför som bl.a.
arrenderas av polisen på Gotland för privat camping. En fantastisk sandstrand
milslång ner mot Ljugarn. Naturreservatet Danbo i länsstyrelsens regi, som
sträcker sig från Sjauster fiskeläge och norrut mot Grynge. Ett underbart
område att vandra i året om men även känt för havsörings fiske vår och höst.
Vi behöver göra fler etableringspunkter i attraktiva områden där det är möjligt
att bo och verka.
Skall Östergarnslandet fortsätta med en positiv utveckling av infrastrukturen
så behöver vi fler bebyggelseområden.
Sjaustruvägen har dom förutsättningar och då skall vi gemensamt bidra med
det för framtida tillväxt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tack för ert yttrande! Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i att området längs med
vägen ner mot Sjauster fiskeläge bör kunna rymma ytterligare kompletteringar av ny
bebyggelse.
Yttrandet föranleder följande ändring av förslaget:
Ett kompletteringsområde förelås längs med vägen ner mot Sjauster i planförslaget.

#85 LRF Gotland
Anna Törnfelt ordf

Sandviken och Sjaustru:
LRF Gotland föreslår att förslaget kompletteras med två LIS områden. Till att
börja med Sandviken som redan är en väletablerad besöksnäringsplats med
infrastruktur i form av parkering, camping, café och servicebyggnader samt
populär badplats. För att möjliggöra fortsatt turistisk verksamhet samt undvika
problem för utveckling/anpassning av verksamheten till nya krav och
förväntningar från besökare föreslår vi att ett LIS-område inrättas för
Sandvikens badplats och camping. LRF menar även att Sjaustruvägen ner till
Skogsände ska kunna utgöra ett LIS-område. Även detta område är ett
välbesökt friluftsområde med fina bad och attraktiv miljö. I området saknas
dock infrastruktur som ”ordnar upp” besöken i form av parkering, sopstation,
toalett, café, kiosk, restaurang, vägunderhåll etc. Idag råder ”vild” parkering
och fastighetsägarna ansvarar för vägunderhåll. Med möjliggörande av
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byggnation för café/kiosk eller liknande ökar möjligheten till avtala om
lösningar för sop-, väg- samt parkeringsproblem.
Grynge: LRF menar också att det borde gå att bebygga området där nya- och
gamla Gryngevägen går ihop samt längs gamla Gryngevägen då det ligger lång
ifrån lantbruksverksamheter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter.
Gällande Sandviken och utpekande av LIS framgår det av reservatsföreskrifterna är det
inom hela området är förbjudet att uppföra byggnad annat än som erfordras för områdets
nyttjande till bad- och friluftsliv. Det är även förbjudet att anlägga brygga.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser därför inte att det skulle gå att genomföra något av det
som föreslås, varken med eller utan LIS, möjligen med undantag av sådant som förbättrar
tillgängligheten till stranden.
I utställningsförslaget kvarstår de tidigare utpekade LIS-områdena med vissa justeringar
samt förtydliganden och med en mer utvecklad text kring områdenas potential.
Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget.
LIS Sjaustru-Skogsände: Lagstiftningen rörande utpekande av LIS-områden på Gotland
gör gällande, vilket även framgår av den redovisning som finns i planeringsunderlaget i
planhandlingen, att utpekande av LIS-områden bör ske restriktivt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför gjort bedömningen att ett LIS-område inom
denna del av Östergarnslandet inte skulle uppfylla de krav på ett utpekande som
lagstiftningen kräver. Efter samrådet föreslås istället att den campingplats som idag inte har
någon detaljplan, planläggs för turismändamål för att på så sätt kunna bidra till utveckling
av området. Idagsläget tillhandahåller regionen toaletter vid badplatsen. Parkeringsfrågan är
något som bör lösas för att förbättra tillgängligheten till stranden. Yttrandet föranleder att
regionens fastighet där det idag bedrivs camping föreslås om område för turism och
detaljplaneläggs för detta ändamål.
Grynge: Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att området ej är lämpligt för en mer
omfattande exploatering än vad riktlinjer för komplettering och kärnområde ger möjlighet
till. Tidigare bygglovärenden har avstyrkts på grund av att området hyser höga värden för
det rörliga friluftslivet och för landskapsbilden som helhet. Skogsområdet utgör en ridå mot
det i princip kala hällmarksområdet i norr. Det ger det unika hällmarksområdet som helhet
en karaktär av orördhet vilken bör bevaras. En exploatering av det aktuella området
öppnar upp skogsområdet närmast vägen, vilket innebär en närmast kontinuerlig bebyggelse
från fritidsområdet i Grynge till det öppna hällmarksområdet i norr. Därmed kommer
naturvärdena i skogen ytterligare att minskas, det rörliga friluftslivet att inskränkas samt
värdet av landskapet såsom i princip orört, att minskas. En stor etablering av fritidshus har
skett vid Grynge. Bebyggelsen har koncentrerats för att bevara den kringliggande värdefulla
naturen.
Yttrandet föranleder ingen ändring av planförslaget.
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#86 Socialdemokraterna Östergarnslandet:
Gotland
De utpekade områdena är på det hela taget bra MEN vi ser att det finns behov
av att fylla på med ytterligare områden samt peka på möjligheten av förtätning
2015-10-21
kring vissa platser. Att peka ut för få områden kan visa sig för skört utifrån att
markägare kanske inte ser just den marken för utveckling. Det är viktigt för
utvecklingen i området att vi möjliggör och visar att nybyggnation och
inflyttning är möjlig. I en plan som den här är det olämpligt att bli för
restriktiv då vi vet att det ändå är många faktorer som ska falla på plats för att
ett utpekat område verkligen bebyggs. I ett landskap som det i området är det
också mer lämpligt med fler mindre områden än några få större och just
förtätning ser vi som huvudsaklig inriktning.
Vi har tagit del av Utvecklingsbolaget Nygarns tankar och har åkt runt och
besökt de platser de visar på för utveckling. Vi upplever deras förslag väl
genomtänkta och strategiskt utvalda utifrån de premisser som Bygg Gotland
pekar på, såsom att vid lokalisering av nya bostäder och bebyggelse ska samlad
bebyggelsestruktur eftersträvas, att jordbrukets, vindkraftens och
turismnäringens intressen särskilt ska beaktas och att det öppna kultur- och
jordbrukslandskapet ska bevaras. Nygarns förslag tar också hänsyn till
vattentillgången i området.
I stora drag:
Området vid Gryngvik tål att utvidgas i främst nordlig, men också västlig
riktning. Det innebär en förtätning av ett redan bebyggt område.
Området Hagraivs, väster om Kirunabyn, kan vara ett ytterligare område att
peka ut. Även där blir det en förtätning av ett redan bebyggt område.
Område väster om vägen sett från område 8 skulle kunna undersökas för
möjlig förtätning. Där finns flera hus idag och det skulle passa in i
bebyggelsemönstret där.
Runt Sandvikens stugby bör det gå att visa på ett större område samt norr om
stugbyn där det finns möjlighet att se huruvida ytterligare förtätning skulle
kunna vara lämpligt.
Kompletterande områden skulle också kunna komma till längs vägen som går
från Sysne och upp via Kaupungs mot Herrvik, och då på väster sida om
vägen om man kommer från Sysne och kör norrut mot Herrvik. Här finns
bebyggelse redan idag och det skulle vara intressant att se om förtätning där
skulle kunna vara möjlig.
Vidare tror vi att det skulle gå att utpeka fler alternativ utvidga områdena längs
vägen mellan Gammelgarn och Ardre där idag område 9 och 10 finns
utpekade.
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Sammanfattningsvis är FÖP:en för området bra, den belyser viktiga aspekter
men behöver bli mer utvecklingsinriktad. Socialdemokraterna Gotland ser att
det är möjligt att få till i samklang med bevarande av de höga naturvärden som
präglar Östergarnslandet och Katthammarsvik.
#88 Austaskogars
Vatten & Avlopp AB
Östergarn Strand AB
Torsten Bäckström
2015-10-20

Bifogat inges yttranden från Austaskogars Vatten & Avlopp AB och
Östergarn Strand AB.
Kontaktperson för båda bolagen är Torsten Bäckstrand, Östergarn Bengts
987, 623 68 Katthammarsvik. E-post: torsten@torstenbackstrand.se, tel 0708
952351, vilket kan anges som bolagens adress.
Till yttrandet hör även två bilagor: ”Beslut om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9a§
miljöbalken (1998:808) för anläggande av protonbrygga vid Östergarns
Strandriddaregården 1:2, (diarienr 535-2891-14)”, samt ”Angående utläggande av
pontonbrygga i naturreservatet Sandviken (diarienr521-2954-14)”, båda från
Länsstyrelsen Gotlands län. Dessa återfinns i ärendepärmen på
samhällsbyggnadsförvaltningen och redovisas inte här.
Diarienummer 102006, FÖP för Östergarnslandet och Katthammarsvik
Austaskogars Vatten & Avlopp AB som uppfört VA-anläggningen för
Herrviksområdet — en investering på 8,5 milj under 2014-2015, får anföra
följande med anledning av förslaget till fördjupad översiktsplan för
Östergarnslandet.
Anläggningen har uppförts med en betydande överkapacitet i
inledningsskedet. Bolaget räknar med att nya anslutningar ska ske under den
närmaste femårsperioden — dels av redan befintliga fastigheter men
framförallt av byggnader som kommer att uppföras under den tiden. Det är
därför viktigt att förslaget om Herrvik som LiS-område bestäms till den
omfattning som föreslagits bl a för att möjliggöra bebyggelse av fastigheten
Herrviks Fiskehamn 1:2 med byggnader för uthyrningsändamål.
Översiktsplanen tar över förslagen om bebyggelseområden och
kompletteringsbebyggelse från planprogrammet. Detta är positivt för
utvecklingen av Herrvik och i enlighet med tidigare intentioner. Bolaget anser
dock att ytterligare områden inom och utanför det nuvarande
verksamhetsområdet ska pekas ut som bebyggelseområden. Dessa framgår av
bifogad karta utmärkt inom streckade svarta linjer. Att bebygga angivna
områden ligger i linje med den befintliga bebyggelsestrukturen. Dessutom
ligger dessa områden i direkt anslutning till det befintliga ledningsnätet eller
inom kort avstånd från detta, vilket innebär att nya byggnader enkelt kan
anslutas till VA-nätet och utnyttja den kapacitet som finns och därigenom
sänka driftskostnaden för samtliga anslutare.
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Yttrande över förslag till FÖP för Östergarnslandet och Katthammarsvik
Östergarn Strand AB får härmed lämna följande yttrande över förslaget till
fördjupad översiktsplan
Bakgrund
Östergarn Strand AB hyr fastigheten Östergarn Falhammars 1:22 av Region
Gotland på ett hyreskontrakt som sträcker sig till utgången av 2025. På
fastigheten bedrivs husvagns- och tältcamping, vandrarhem samt cafe. Bolaget
har under flera år arbetat med en detaljplan för fastigheten som innebär att de
gamla byggnaderna ersätts med 32 stugor och en ny huvudbyggnad. När
planen är fastställd är avsikten att bolaget ska förvärva fastigheten av regionen.
De nya byggnaderna avser vi att ansluta till den planerade VA- anläggningen
Nyhagens Vatten & Avlopp.
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Förslag
Vid en workshop under arbetet med förslaget den 25 november 2014 föreslog
en arbetsgrupp att Sandvikenstranden skulle utpekas som LiS-område. Kopia
av skiss bifogas. Detta förslag har inte tagits upp i förvaltningens förslag som
nu är ute på samråd.
Från bolagets sida vill vi nu ytterligare argumentera varför Sandvikenstranden i
översiktsplanen bör pekas ut som LiS-område.
Det är av stor betydelse att den näringsverksamhet som bedrivs på
Falhammars 1:22 får möjlighet att utvecklas även på den angränsande
stranden. Verksamheten på den aktuella fastigheten har sedan lång tid tillbaka
präglats av en strävan att tillgodose behovet av tillgänglighet till stranden för
funktionshindrade. Därför har en hårdgjord stig och en ramp i trä byggts.
Under 2015 har också en pontonbrygga anskaffats för att öka möjligheterna
till bad. Denna anordning har inte krävt strandskyddsdispens men väl anmälan
om vattenverksamhet och dispens från naturreservats-bestämmelserna. Kopia
av dessa beslut bifogas. Av dessa framgår att inga anordningar utöver bryggan
får finnas på stranden. På stranden har också ett nät för beachvolley satts upp
under två somrar med vederbörliga dispenser från länsstyrelsen.
Bolaget anser att det borde vara möjligt att utan att inkräkta på strandskyddets
syften bygga servicebyggnader som inrymmer lokaler för enklare servering,
kiosk och förrådsutrymmen för utrustning till stranden. Anordningarna på
stranden skulle utgöra en komplettering till verksamheten på fastigheten i
övrigt och öka tillgängligheten i alla avseenden. Byggnaderna skulle i så fall
ligga i skogsbrynet utan att inskränka själva strandområdet. Det kan också bli
fråga om ytterligare anordningar för att förbättra badmöjligheterna för
funktionshindrade. Detta sammantaget skulle öka attraktiviteten för stranden
och innebära att fler besökare kommer till Östergarnslandet och på sätt bidra
till utveckling av hela området.
Ett utpekande som LiS-område innebär att det finns särskilda skäl för dispens
men för eventuella byggnadsåtgärder krävs ändå dispens från länsstyrelsen.
Det rör sig alltså endast om en lättnad i dispensmöjligheterna. Utformningen
och platsen kommer att prövas för varje kommande åtgärd.
Bolaget önskar alltså att förvaltningen på nytt prövar frågan om
Sandvikenstranden kan utgöra LiS-område och tar in det i den slutliga
utformningen av planen.
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#89 Nygarn Utveckling
AB,
Gunnar Bendelin ordf
Östergarns IK
Torsten Bäckstrand v
ordf.
Östergarn Gammelgarn
Hembygdsförening
Jan Åberg ordf.
2015-10-20

Vi har lagt ner mycket arbete på att inventera bebyggelsebara områden i
Östergarn och delar av Gammelgarn. Vår utgångspunkt har då varit att finna
områden där man ansluter nya områden till redan befintlig bebyggelsegrupp
eller grupperas inne i skogsområden väl dolda av växtlighet. I vårt val av
områden har vi också utgått från de VA satsningar som görs i området se
kartor för Herrviksområdet som finns i förslag till FÖP och för Nyhagen
vatten och avloppsområde se bifogad karta. Det är för området mycket viktigt
att man både kan ekonomisera dessa, likväl som att förbättra de rent
miljömässiga aspekterna så bra som möjligt.
Viktigt är också att undvika intressekonflikter så väl som möjligt då framförallt
gentemot lantbrukarnas intresse. De områden vi föreslår har noggrant utretts
och diskuterats med lantbrukets företrädare.
Vi kommer att redovisa område för område lämpliga för bebyggelse i nr
ordning. Vi börjar dock med att kommentera det område som finns som nr 8 i
förslaget till FÖP.
Vi vill att huvuddelen av detta skifte bevaras som det är idag. Dock är den
norra delen fram till infartsvägen mitt i kurvan lämplig att bebygga. Det knyter
på ett fint sätt ihop den bebyggelse som redan finns i området. Skulle resten
exploateras så riskerar man att fina strövområden försvinner likväl som att det
öppnar upp terrängen alldeles för mycket ner mot Sandviken-Sysneområdet.
Vi redovisar nu de olika områden som vi anser lämpliga för ny bebyggelse med
kommentarer och i nummerordning.
Område 1 Grynge
Strax norr om det detaljplanelagda området i Grynge finner vi det mycket
lämpligt att förlägga ett nytt bebyggelseområdet. Det är idag ett mycket vackert
och eftertraktat område med bra badstrand och väl fungerande infrastruktur i
övrigt. Det finns där goda möjligheter att ansluta sig till de VA satsningar som
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görs i området. Inga konflikter kommer att ske med lantbruket. Bifogas karta
Område 2 Davide norra
Detta område har idag 12-15 stugor och vi finner det lämpligt för förtätning
av nuvarande bebyggelse framförallt i området öster om vägen. Stugor kan
snyggt placeras in bland träd och övrig växtlighet. Inga konflikter skapas med
lantbruket och det finns fungerande infrastruktur. Området finns idag som en
del av Nyhagen vatten och avlopps ledningsnät.
Område 3 Davide södra
Här finns ett i stort obebyggt område mitt emellan två bebyggelsegrupper. Vi
finner området lämpligt för förtätning. Det är viktigt att man behåller skog
mot stora Sysnevägen på samma sätt som man gjort i det befintliga området
öster om föreslaget område. Detta är ett mycket attraktivt område med en
närhet till havet. Inga konflikter med lantbruket eller andra verksamheter och
med en fungerande infrastruktur. Det ligger inom Nyhagens VA:s
upptagningsområde.
Område 4 Davide väster om Skags gård
Här kan man skapa förutsättningar för ny bebyggelse genom förtätning och
bildandet av en mer sammansluten bebyggelse. Bebyggelsen skall placeras in i
nuvarande växtlighet så långt görligt. Här finns en fungerande infrastruktur
med möjligheter att ansluta sig till Nyhagen vatten och avlopp. Ingen konflikt
med lantbruket eller annan verksamhet.
Område 5 Kaupungs backe
Här finns idag 5 stugor och vi finner området väl lämpligt för förtätning.
Stugorna idag ligger väl inplacerade i terrängen och på samma sätt kan man
placera nya stugor. Inga konflikter med lantbruk eller övrig näringsverksamhet.
Nyhagen VA har för avsikt att dra fram VA nätet till området om nuvarande
stugägare anmäler intresse och att man ser möjligheter för fler anslutningar i
området.
Område 6 Fakle Kaupungs
Detta område är också ett väldigt tydligt område för förtätning av bebyggelse.
Det är framförallt den inre delen som idag inte är bebyggd som vi finner
lämplig. Här finns inga konflikter med lantbruket och troligen inte heller med
den bilverkstad som bedriver (bedrivit) verksamhet i området. Nyhagen har
detta som en del i va utbyggnaden och området har en fungerande
infrastruktur. Här bör man dock noga fundera över trafiksituationen så att
påfarter till stora vägen sker på ett så trafiksäkert sätt som mögligt.
Område 7 och 8 Falhammars Filippuse
Dessa områden bör man eftersträva en så smidig hoplänkning med område 6
som möjligt. Det blir då en förstoring av den bebyggelsestruktur som finns i
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området. Fungerande infrastruktur finnes och Nyhagen har detta inom sitt
verksamhetsområde. Placeringen av ny bebyggelse skall placeras på ett fint sätt
i nuvarande vegetation.
Område 9 Falhammars Bengts
Här placeras bebyggelse i nära anslutning till befintlig bebyggelse. Området i
Sandviken är mycket attraktivt och här gäller att hitta lämpliga områden för
placering av ny bebyggelse. Vi finner detta område ytterst lämpligt framförallt
om man behåller rejäla ytor upp mot stora vägen obebyggda. Nyhagen har
detta i sitt verksamhetsområde och infrastrukturen finns där man kan använda
samma trafiknät som finns idag bl.a. tillfartsvägen till husvagnscampingen.
Område 10 intill gamla kolonin
Även detta område kan sägas ha mycket högt värde för att åstadkomma
bebyggelse i ett strandnära område. Det gränsar till gamla kolonin som
troligtvis kommer att exploateras (detaljplanläggning pågår) och i övrigt så
finns idag bebyggelse i direkt närhet av detta område. Infrastruktur finnes även
om det i detta område uttrycks ett klart önskemål för ytterligare parkeringsytor
enär badgästernas bilar förstör den så känsliga vegetationen. Inga konflikter
kan ses med olika typer av näringsinriktning. Nyhagen har detta område som
en del av det utbyggda va systemet.
Område 11 och 12
Här finns idag en blandning av sommarhus och gamla traditionella hus för året
runt boende. Här kan man på ett stilfullt sätt knyta samman dessa bosättningar
med ny bebyggelse för att skapa ett grannlag. Infrastruktur finnes och inga
konflikter med vare sig lantbruk eller övrig verksamhet kommer att uppstå.
Nyhagen VA har detta inkorporerat i sitt planerade VA nät. Området har
givetvis ett stort attraktionsvärde med sin närhet till stranden.
Område 13 Sysne söder Gutenviks på kartan
Här har vi funnit ett område som klart kan ersätta den del av område 8 som vi
inte tyckte skulle exploateras. Området kan också knytas samman med område
11 och 12 och därmed utöka grannlaget. Området har inget värde i övrigt och
om placeringen av ny bebyggelse placeras in bland nuvarande träd o övrig
vegetation kommer det att smälta in i den fina miljön. VA nätet kommer att
omfatta detta område och infrastruktur i övrigt finns. Här finns heller inga
tänkbara konflikter med olika verksamheter.
Område 14 Rodarve Sande
Ett område där det idag finns flera hus. Här kan en smidig förtätning ske utan
att de öppna vyerna försvinner. Infrastruktur finnes inkluderande det
planerade VA nätet. Inga intressekonflikter med olika typer av verksamhet
existerar hellre
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Område 15 Den del av nr 8 I FÖP förslaget
Vi ritar också in den del av område 8 i FÖP förslaget som vi tycker är lämplig
för bebyggelse. Ing mer kommentarer
Område 16.Rodarve skogsskifte
Här finns ett område där man på ett fint sätt kan placera bebyggelse på
skogsmark. Närhet finnes till Herrviksområdets VA system. Detta område
kommer att utgöra en del av den bebyggelse som redan finns och som ligger
mycket nära Herrviksområdets VA nät. Här kommer att anläggas en ny väg
som kopplas samman med befintligt vägnät så man får en gemensam utfart.
Inga intressekonflikter med verksamhet kommer att finnas.
Område 17 Söder område 16
Ett litet skifte där det finns bebyggelse som kan förtätas. Infrastruktur finnes
och möjligheter att koppla på sig på VA nät.
Område 18 och 19 Bengts Hallgårds
Här är delvis nya bebyggelseområden som knyter samman den bebyggelse som
idag finnes. Bebyggelsen skall placeras i skogsbrynen så att den öppna
karaktären för området bibevaras. Här finns redan möjligheter att koppla på
sig på Herrviksområdets befintliga VA system och övrig infrastruktur skall
med mindre påfartsvägar kompletteras. Inga konflikter med varse lantbruk
eller annan verksamhet kommer att finnas.
Område 20 Och 21 Sande
Här ser vi att utrymmen för förtätning av ett smärre antal hus finnes i ett
område som idag har förhållandevis nybyggda hus. Inga intressekonflikter och
bra infrastruktur inkluderande VA nätet. Inga intressekonflikter
Område 22 nära korsningen Sysne Rodarve- Herrviksvägen
Förtätning av den bebyggelse som finns kring det lilla änge som idag har
bebyggts. Här finns infrastruktur och va nät. Området är väldigt attraktivt och
nuvarande karaktär skall bibevaras. Inga intressekonflikter
Område 23, 24och 25utökning av områden i planprogram Herrvik
Vi finner det lämpligt att förtäta längs med vägarna där det idag finns befintlig
bebyggelse. Vi har ritat in 3 områden som utan att det påverkar
bebyggelsestrukturen negativt skulle vara lämpliga för förtätning. Området har
väl fungerande infrastruktur och är inkorporerat i va nätet. Inga
intressekonflikter
Område 26 Bengts
Här är också ett mindre område längs vägen mot Herrvik som vid placering av
hus i befintlig miljö inte skapar någon nämnvärd försämring av det öppna
landskap som karaktäriserar området. Infrastruktur inklusive va nät är
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utomordentligt. Inga intressekonflikter
Område 27 Hässle och 28 Sigdes hagen
Här bör också vara lämpligt med en förtätning av nuvarande bebyggelse utan
att det påverkar negativt överhuvudtaget. Inga intressekonflikter och en väl
fungerande infrastruktur där även det nya va nätet inkluderar området.
LIS områden
Vi tycker det är utmärkt att två områden proklamerats som sk LIS områden.
Vi vill dock tillfoga ytterligare ett område som lämpligt för LIS nämligen
Sandviken området. Detta område skall utvecklas som badstrand och med
sommarhus. Vi finner det av yttersta värde att man skapar förutsättningar för
en försörjningsbyggnad nära stranden. Där utrustning för badandet såsom
pontonbryggor mm kan förvaras, Här bör också inrymmas möjligheter för
kioskverksamhet. I övrigt hänvisas till inlaga från Östergarns strand
Katthammarsviksområdet
Vi tycker i huvudsak att det förslag som finns i förslaget till FÖP är bra. Vi vill
komplettera med några områden och lägga synpunkter på trafik, gång och
cykelleder som knyter samman centrum (vid Tempobutiken) med
Katthammarsviks hamnområde.
Område Ojselhagen
Detta område måste klart utökas och kopplas samman med område 2 i FÖP
förslaget. Områdena 1 och 2 kopplas samman med en större del av det som är
avsatt till strövområde. Vi bedömer att strövområdet inte behöver påverkas
menligt av att det till viss del blir mindre. Här ser vi en klar möjlighet att lägga
en cykel och vandringsled som skapar en trafiksäker väg till Katthammarsviks
hamnområde. Det är också av stor vikt att bereda möjligheter för Regionen
(Gotlandshem) att bebygga sitt eget markområde med byggnader för
lägenhetsboende framförallt hyresrätter. Den enda intressekonflikt som kan
ske är eventuellt med friskvårdsivrarna, men det kommer med all säkerhet att
kunna lösas.
Området vid tennisbanor
Det här bedömer vi som ypperligt för bebyggelse på båda sidor vägen alltså
också strax norr om idrottsplatsen. Nyhagen VA kommer att ha detta som en
del i sitt nät. Inga intressekonflikter med verksamheter. På denna väg måste
hastigheterna reduceras till 50km/tim.
I övrigt kan sägas att möjligheter att finna vägar för vandrings och cykelleder
finns också i området från bygdegården till Katthammarsviks hamnområde via
tullbostället.
Vi vill också poängtera att på området att anlägga cykel o vandringsleder vill vi
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tillsammans med Regionen finna vägar att både arbetsmässigt och ekonomiskt
finna lösningar.
Vi hoppas givetvis att ni förstår vikten av att föreslå så många bebyggelsebara
områden som möjligt i den FÖP som en längre tid framöver skall gälla i
området. Allt kommer säkerligen inte att bebyggas men vi har skapat
möjligheter för detta och för att vända den avfolkningstrend som förevarit.
Bifogas karta med numrering av de olika skiftena och karta över Nyhagen
Vatten och Avlopps VA-nät samt en karta över nr 1 Grynge
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#94 Carl Romarve
2015-10-27

Hej Jenny,
Nu blev det lite sent svar.. Fick först idag Nygarns svar till "yttrande över
förslag till FÖP Östergarnslandet", så har inte kunnat kommentera tidigare.
Jag vill rent allmänt ansluta mig till uppfattningen att det finns fler och bättre
områden där förtätning/nybygge är möjligt än vad som föreslås i FÖP, utan
att det för den skull förminskar områdets karaktär av öppet o tillgängligt
odlings- och kustlandskap. Tvärtom kunde en anpassad utveckling av
bebyggelsen göra området än populärare för sommargäster och möjlig
nyinflyttning, utan att förtätning egentligen märks.
Jag har fått Nygarns översiktskarta med skuggade områden för eventuell
utveckling/byggnation, men tyvärr i utgåva utan nummerbeteckningar. Därför
vill jag bara kommentera de områden jag säkert vet vilka som avses:
- Områden 1 till och med 12, där jag instämmer i Nygarns kommentarer.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen vill rikta ett stort tack till de omfattande yttrandena och
förslagen på nya bebyggelseområden samt för information om det storskaliga utbyggnaden av
vatten och avlopp som Nyhagen Vatten och Avlopp avser att genomföra (kartan över
ledningsdragningen saknas bland de inkomna handlingarna och redovisas därför inte här.
Underlaget kom oss till del via bolagets hemsida). Nedan följer
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning av de föreslagna områdena:

Område 1 Grynge: Ej lämpligt för exploatering
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att området ej är lämpligt för en mer omfattande
exploatering än vad riktlinjer för kärnområde ger möjlighet till. Skogsområdet utgör en ridå
mot det i princip kala hällmarksområdet i norr. Det ger det unika hällmarksområdet som
helhet en karaktär av orördhet vilken bör bevaras. En exploatering av det aktuella området
öppnar upp skogsområdet närmast vägen, vilket innebär en närmast kontinuerlig bebyggelse
från fritidsområdet i Grynge till det öppna hällmarksområdet i norr. Därmed kommer
naturvärdena i skogen ytterligare att minskas, det rörliga friluftslivet att inskränkas samt
värdet av landskapet såsom i princip orört, att minskas. En stor etablering av fritidshus har
skett vid Grynge. Bebyggelsen har koncentrerats för att bevara den kringliggande värdefulla
naturen.
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Yttrandet föranleder ingen ändring av planförslaget.

Område 2

Davide Norra: Delar av det föreslagna området anser

samhällsbyggnadsförvaltningen vara lämpligt för förtätning och ytterligare exploatering genom
detaljplaneläggning. Dock måste stor hänsyn tas till aktivt bete öster om vägen. Delar av det
föreslagna området består av pågående bete, norra delen av uppspruken kalksten, delvis
blöta partier samt öppen alvarmark och ett skyddsvärt odlingslandskap vilket innebära att
dessa delar ej anses lämpliga för exploatering. Närheten till telemast gör också att delar av
området ej anses möjligt att ytterligare bebyggas. Samhällsbyggnadsförvaltningen har
genomfört besiktning samt en övergipande inventering av området och kommit till slutsatsen
att delar av det föreslagna området med en ny avgränsning bör prövas för detaljplaneläggning
med möjlighet att tillskapa ett antal tomter som utgår från det befintliga bebyggelsemönstret,
under förutsättning av vatten och avlopp kan lösas genom gemensamhetsanläggning.

Område 3 Davide Södra: Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i att detta bör
vara ett lämpligt område för ny bebyggelse under förutsättning att vatten och avlopp kan
lösas genom gemensamhetsanläggning. I utställningsförslaget föreslås delar av detta område
som ett bebyggelseområde där exploatering ska ske genom detaljplanläggning och följa
samma bebyggelsemönster som intilliggande detaljplan.

Område 4 Davide väster om Skags gård: Den fördjupade översiktsplanen tar inte
ställning till enskilda tomer utan bygglovprövning får i så fall göras utifrån de riktlinjer som
ställs i planförslaget. Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

Område 5 Kaupungs backe: Området anses ej lämpligt att pekas ut som särskilt
kompletterings- eller bebyggesleområde. På platsen finns ett stort antal fornlämningar samt
riksintresse för både natur- och kulturvården, samt det rörliga friluftslivet. Sammantaget
karaktäriseras området av de kriterier som bildar Kärnområde för upplevelse, bevarande och
skydd av pågående markanvändning varför samhällsbyggnadsförvaltningen anser att en
fortsatt restriktiv hållning mot exploatering i området är motiverad. Förhandsbesked och
bygglovprövning får ske utifrån de riktlinjer som preseneras i planförslaget. Yttrandet
föranleder inga ändringar av förslaget.

Område 6 Fakle Kaupugns, Område 7 och 8 Falhammars Filippuse:
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör efter besiktning och översiktlig inventering av området
bedömningen att det bör föreligga goda möjligheter till kompletterande bebyggelse inom
området under förutsättning att vatten och avlopp löses samt att de föreslagna bebyggelse- och
bygglovriktlinjerna följs. Ny bebyggelse stöttar Katthammarsviks och Sandvikens service och
har närhet till bad och kollektivtrafik på sommaren. Yttrandet föranleder att ett större
område som inbegriper dessa tre ovan nämnda områden, föreslås som kompletteringsområde i
den fördjupade översiktsplanen.

Område 9 Falhammars Bengts: Samhällsbyggnadsförvaltningen gör efter besiktning
och översiktlig inventering av området bedömningen att delar av det föreslagna området har
förutsättningar att utgöra ett kompletteringsområde. Den del av omårdet som ligger i
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anlutning till campingplatsen samt befintlig detaljplan bör kunna kompletteras med ny
bebyggelse. Ny bebyggelse stöttar Katthammarsviks och Sandvikens service och har närhet
till bad och kollektivtrafik på sommaren. Området som sträcker sig lägre norrut bör dock
lämnas fri från ny bebyggese då öppenheten på platsen bör bevaras. Yttrandet föranleder att
del av detta område föreslås som kompletteringsområde.

Område 10 intill gamla kollonin: Området ligger under + 2 m ö h vilket innebär
att det ej är lämpligt för bostadsbebyggelse. Efter övervägan anser inte heller
samhällsbyggnadsförvaltningen att det finns skäl att ytterligare utöka området för
turismverksamhet i dagsläget. Yttrandet föranlder ingea ändringar av förslaget.

Område 11 och 12: De föreslagna områdena ligger under + 2 m ö h vilket innebär att
det ej är lämpligt med bostadsbebyggelse. Inom områdena har tidigare förhandsförfrågningar
lämnats vilka avtyrkts av byggnadsnämnden på grund av sanka områden samt att ny
fritidsbebyggelse ej är förenligt med 4 kap 4§ MB samt skulle skada rikintressena.
Ärenden har också återkallats från sökanden. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att
områdena 11 och 12 ej är lämpliga för ny bebyggelse och yttrandet föranleder därför ingen
ändring av förslaget.

Område 13 Sysne söder om Gutenviks på kartan: Ligger delvis under + 2 m ö
h, anses inte vara lämpligt för ytterligare bebyggelse utöver vad som kan möjliggöras inom
kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning. Yttrandet
föranleder inga ändringar av förslaget.

Område 14 Rodarve Sande: Området har tidigare varit föremål för förhandsbesked
för fritidshus. Samhällsbyggnadsförvatningen gör bedömningen att området bör kunna
inkluderas i föreslagna bebyggelseområdet vid Fahlhammars och prövas genom
detaljplaneläggning under förutsättning att vatten och avlopp kan lösas gemensamt.
Yttrandet föranleder följande ändring av förslaget:
Området inkulderas i bebyggelseområde 8 i utställningsförslaget.

Område 15 Den del av nr 8 i FÖP förslaget: Yttrandet föranleder inga ändringar
av förslaget.

Område 16 Rodarve skogsskifte: Inom området har fyra anökningar om
förhandsbesked inkommit till byggnadsnämnden. Resterande mark ligger under + 2 m ö h
vilket innebär att ytterligare bebyggelse inte anses lämplig. Yttrandet föranleder inga
ändringar av förslaget.

Område 17 Söder område 16: Utpekade området är en”lucktomt” som enligt
kartlagret ligger under + 2 m ö h och ligger inom Kärnområde för upplevelse, bevarande och
skydd av pågående markanvädning. Den fördjupade översiktsplanen tar inte ställning till
enskilda tomer utan bygglovprövning får i så fall göras utifrån de riktlinjer som ställs i
planförslaget. Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.
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Område 18 och 19 Bengts Hallgårds
Område 18: Efter genomförd besiktning och översiktlig granskning av området gör
samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att, under förutsättning att vatten och avlopp
kan lösas gemensamt, området bör kunna vara lämpligt som bebyggelseområde som föregås
av detaljplaneläggning med höga krav på lokalisering och gestaltning utifrån föreslagna
riktlinjer i planförslaget. Delar av området har blöta/sanka partier samt fornlämningar.
Det är av stor vikt att ny bebyggelse placeras så att landskapsbildsvärden och kvaliteter inte
förminskas samt med indrag från bef väg till området så att upplevelsen av natur-och
kulturlandskap kvarstår. I direkt anslutning till området har tidigare förhandsbesked
avslagits med hänvisning till 4 kap 4§ MB samt till landskapsbildsvärden och
riksintressen.
Område 19: Området anses ej lämpligt för exploatering, pågående välhävdat skogs- och
ängsbete med en stor andel fornlämningar och flera bestånd av orkidéer.
Yttrandet föranleder följande ändring av förslaget: område 18 ryms inom förslag till nytt
bebyggelseområde 13. Område 19 föranleder inga ändringar av förslaget.

Område 20 och 21 Sande samt område 22 nära korsningen Sysne
Rodarve-Herrviksvägen:
Föreslagna områden är av den storleken att ett ställningstagande inte kan göras i en
fördjupad översiktplan. Områdena är belägna inom Kärnområde för upplevelse, bevarande
och skydd av pågående markanvändning vilket innebär att prövningsgrunden för
förhandsbesked och bygglov ska följa föreslagna riktlinjer för detta område. Yttrandet
föranleder inga ändringar av förslaget.

Område 23, 24 och 25 utöknig av planprogram i Herrvik: I område 23 finns
ett pågående bygglovärende, där sökanden nyligen dragit tillbaka ansökan. Detta område
ligger i direkt anslutning till naturresevatet Hässle backe och just i entrén till både
hamnområdet och den äldre bebyggelsen ovan hamnen. Detta gör det till ett känsligt läge där
kraven på en eventeull tillkommande bebyggelse bör vara höga. Hela föreslagna område 23
anses inte lämpliga för exploatering, däremot kan en del av området vara föremål för
komplettering av befintlig beyggelse utifrån de riktlinjer som presenteras i planförslaget.
För område 24 görs bedömningen att detta område kan ingå i det föreslagna
kompletteringsområdet för övre Herrvik.
Delar av område 25 kan vara lämpligt för komplettering av enstaka ny bebyggelse med stöd
av de föreslagna bygglovriktlinjerna, dock anses östra delen ej lämplig för bebyggelse då det är
av stor vikt att bibehålla siktlinjer ut över kulturlandskapet samt att den delen är
jordbruksmark som erhåller jordbruksstöd. Området har stor betydelse för de värden som
konstituerar Kärnområdet för upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvädning
varför en större exploatering än enstaka tomter ej är lämpligt. Detta innebär att
prövningsgrunden för förhandsbesked och bygglov ska följa föreslagna riktlinjer för detta
område.
Yttrandet föranleder följande ändringar av förslaget: Del av område 23 samt område 24
föreslås ingå i kompletteringsområdet för övre Herrvik.
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Område 26 Bengts: Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att ytterligare
bebyggelse i detta område ej är lämplig. Området har stor betydelse för de värden som
konstituerar Kärnområdet för upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvädning
där främst landskapsbilden har avgörande betydelse. Yttrande föranleder inga ändringar av
planförslaget.

Område 27 Hässle och 28 Sidges hagen:
Område 27: Förfrågan om fem förhandsbesked för bostadshus för uthyrning inkom 2013.
Möjligheterna att lösa avlopp på platsen är dåliga pga höga grundvattennivåer vår och höst.
Ärendet drogs tillbaka av sökanden 2014. Om möjligheten finns att ansluta området till ett
beständingt vatten- och avloppssystem bör området vara möjligt att exploatera med
yttrerligare bebyggelse. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i planförslaget att område 27
ingår i ett kompletteringsområde.
Område 28 utgörs av en lucktomt där förhandsbesked får prövas separat utifrån föreslaga
bebyggelse- och bygglovriktlinjer för platsen. Området utgörs idag av åkermark med
jordbruksstöd. Yttrandet föranleder ingen äring av förslaget.

LIS-områden:
Sandviken:
Gällande Sandviken och utpekande av LIS framgår det av reservatsföreskrifterna är det
inom hela området är förbjudet att uppföra byggnad annat än som erfordras för områdets
nyttjande till bad- och friluftsliv. Det är även förbjudet att anlägga brygga.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser därför inte att det skulle gå att genomföra något av det
som föreslås, varken med eller utan LIS, möjligen med undantag av sådant som förbättrar
tillgängligheten till stranden. I utställningsförslaget kvarstår de tidigare utpekade LISområdena med vissa justeringar samt förtydliganden och med en mer utvecklad text kring
områdenas potential.
Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget.

Katthammarsviksområdet:
Område Ojselhagen:
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser i likhet med lämnat yttrande att Ojselhagen har
potential för ny bebyggelse. Markförutsättningarna i området är dock av den typen att stora
partier mellan utpekade område I och område II är blöta och därför ej lämpliga för
bebyggelse, och därför inte heller kan bindas ihop till ett sammanhängande bebyggelseområde.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har istället studerat möjligheten att utöka område I västerut
vilket även föreslås i utställningsförslaget. Möjligheterna att se över hur en gång- och
cykelväg/vandringsled kan sammanbinda de föreslagna utbyggnadsområdena med
hamnområdet bör vara en komponent i kommande detaljplanering av områdena. Yttrandet
anses därmed vara beaktad i utställningsförslaget.

Området vid tennisbanor:
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att en ny etablering av bostäder är lämpigt
i detta område norr om/ i höjd med idrottsplatsen på båda sidor längs Lassar Kviar. I
utställningsförslaget föreslås detta vara ett bebyggelseområde där exploatering ska föregås av
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detaljplaneläggning. Bebyggelse ska placeras rytmiskt längs vägen liksom befintlig bebyggelse.
1-1½ plan småhus. Inom hela området förespråkas trähus på naturtomt i en färgskala som
harmoniserar med naturen. Klintkanten längs Grogarnsberget sätter en tydlig horisont som
ställer krav på byggnadernas höjd och placering, samt att de lämnar utblickar mot klinten.
En förutsättning för exploatering är bl a att vatten och avlopp ska lösas enskilt med
gemensamhetsanläggning. Regionen har ingen möjlighet att ansluta området till kommunalt
VA.
Yttrandet föranleder följande ändring av planförslaget:
Området pekas ut som bebyggelseområde V i FÖP Katthammarsvik.

Cykel- och vandringsleder
Idagsläget pågår inom regionen en förstudie kring möjliga sträckor för att utveckla
cykelturistleder på Gotland. Först ut är troligtvis Fårö och därefter kommer sträckor på
storsudret och Östergarnslandet att utredas. För Östergarnslandet gäller i första hand en
sträcka mellan Katthammarsviks hamn till Herrviks hamn. I övrigt välkomnar
samhällsbyggnadförvaltningen samarbeten med lokala krafter för att utveckla cykel- och
vandringsleder. Yttrandet föranlder inga ändringar av planförslaget.
#90 Leif Pettersson
2015-10-22

Hej Jenny,
Jag hinner aldrig vad jag borde. Det blev aldrig något yttrande från min sida
innan 20 nov..
Kort kan jag säga att östra Gotland behöver allt stöd för att inte sakta utarmas.
Jag är med i styrelsen för Östergarn Strand AB och delaktig i deras önskemål
om lättnader för att bygga någon form av centrumbyggnad närmare stranden.
Jag tycker att Katthammarsvik borde kunna få växa även längs kusten, varför
ett LIS-område, som sträcker sig vidare från badstranden och ca en kilometer
österut, borde kunna vara till hjälp. Detta är inga stora naturvärden i detta
område och orörd natur finns gått om längre österut. Om erat förslag på
bebyggelseområde "Haralds Hage" och "Vassmunds" kan anslutas till havet
ökar det områdets attraktionskraft (och sannolikheten för utbyggnad).
Lycka till

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för dina synpunkter. Efter samrådet har
planförslaget utvecklats ytterligare med ett antal nya bebyggelse- och kompletteringsområden
vilka kan bidra till en fortsatt positiv utveckling av Östergarnslandet. Områdena IV och
VI kvarstår i planförslaget, vägen utgör en naturlig gräns av bebyggelseområdet och det är
av stort värde både för naturen och för upplevelsen av öppna vyer längs havet kvarstår.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

#91 Eva Josefsson,
Sören Jacobsson
Sjaustru

Jord- och skogsnäringen är ganska ansträngd just nu, det behövs flera ben att
stå på t.ex. uthyrning, byggverksamhet samt sälja tomter till både bofast och
sommarboende.
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och Skogsände
2015-10-23

Skall vi utveckla Östergarnslandet måste möjlighet finnas för strandnära
tomter, efterfrågan finns. Den föreslagna 300 metersgränsen från stranden och
100 metersgränsen på ömse sidor vid Gartarve- och Hugreifsån blir ett stort
hinder om det inte ges möjlighet till förtätning inom befintlig byggnation.
Det finns områden i strandnära läge för landsbygdsutveckling. Tillgängliga
strand- och strövområden finns längs stora delar av den milslånga strand- och
kustdelen mellan Sjaustru och Ljugarn.
Sjaustru och området Skogsände och Ardrestranden behöver bli ett LISområde. Området är välbesökt och högintressant för friluftsliv och bad både
för lokalbefolkning och turister. Turisterna är både boende i området och
hitresta över kortare eller längre tid t.ex. hyrt en stuga för att vandra eller fiska.
Området passar bra för vidareutveckling av t.ex. Bondestugor i Gammelgarn
och Ardre vilket i sin tur genererar arbetstillfällen och ger bättre underlag till
vår affär, restauranger, fiskbutiker och andra företag i området.
Vi behöver LIS för landsbygdsutveckling av hela området från Grynge till
Ardre. Det behövs service som t.ex. toaletter, bättre infrastruktur med vägar
och parkering för att underlätta ett rörligt friluftsområde året runt. Det ger oss
möjlighet att utveckla t.ex. camping, stugbyggande och uthyrning.
Det behövs också möjligheter till kompletterande bebyggelse och förtätning i
redan bebyggda områden i Sjaustru, Skogsände och i anslutning till Ardrestranden.
I Östergarnslandet finns satsning på vatten- och avloppsanläggning som kan
omfatta även Gammelgarn och den satsningen görs för att möjliggöra fler
etableringar i Östergarnslandet.
Vi vill vara en del i landsbygdsutvecklingen och locka boende och företagare
att etablera sig i området och att få Gotlands befolkning att öka.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Strandskyddets avgränsning fastställs av länsstyrelsen på Gotland. I dagsläget håller
regionen med sophantering samt sommartoalett vid Sjauster badplats. Vid en workshop
innan samrådet var Sjauster ett av förslagen på LIS-område som
samhällsbyggnadsförvaltningen önskade att deltagarna skulle diskutera. Resultatet av det
blev att deltagarna inte ansåg att Sjauster skulle pekas ut som LIS-område, varför
samhällsbyggnadsförvaltningen inte gick vidare med det i samrådsförslaget. Inför
utställningsförslaget har en ny prövning gjorts och nu föreslås den fastighet där det idag
bedrivs en föreningscamping, pekas ut som område för turismändamål (17). Vägen ner mot
badplatsen förslås i utställningsförslaget att vara ett kompletteringsområde.
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Yttrandet föranleder följande ändringar av planförslaget:
Regionens fastighet där det idag pågår campingverksamhet föreslås som område för
turismändamål område 17.
Kompletteringsområde föreslås i Sjausterområdet.
#93 Örjan Vatheuer
Roma Larsarve 160
Romakloster
2015-10-27

Sammanfattning:
I samband med att jag har börjat undersöka möjligheterna till att söka bygglov
och eventuellt stycka av min tomt Gammelgarn Davide 1:27, har jag fått veta
att området skulle kunna anses vara skyddsvärd ur biologisk synvinkel. Jag
anser dock att översiktsplanen bör leda fram till att området där min tomt
befinner sig skall klassas som lämpligt för bebyggelse.
Ställningstagande:
Samrådsförslaget FÖP pekar ut området vid min tomt som kärnområde för
bevarande och skydd av pågående markanvändning, vilket ger området ett starkt
skydd mot tillkommande bebyggelse. Jag tycker att min tomt även kan
innefattas av begreppet komplettering av enstaka bebyggelse därför att:
 Jag avser att ansluta min tomt till kommande Nyhagens VAanläggning, vilket innebär en mycket god lösning med tanke på den
känsliga VA- situationen på Östergarnslandet.
 Jag planerar att bosätta mig permanent om bygglov beviljas på min
tomt. På så sätt kan jag bidra till FÖPs intentioner om att utveckla
Östergarnslandet.
 Jag anser att ny bebyggelse på min tomt skulle kunna ses som en
positiv exploatering i anslutning till redan befintlig bebyggelse.
Jag har ej tänkt avverka skog som inte står i vägen för eventuellt kommande
bebyggelse. Jag avser även att låta gräva ner högspänningsledningen som
korsar tomten, något som skulle förbättra landskapsbilden avsevärt.
Allt detta innebär enligt min mening att ny bebyggelse på min tomt inte i nån
större omfattning skulle påverka mark och miljö i närområdet på ett negativt
sätt, och att man därför bör anse min tomt som lämplig för bebyggelse.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för dina synpunkter. En fördjupad översiktplan bör
inte peka ut mindre tomter eller fastigheter utan föreslår istället mer generella principer för
bebyggelseutveckling. I samrådsförslaget ryms ovan nämnda fastighet inom sk Kärnområde
för upplevelse bevarande och skydd av pågående markanvändning. Detta föreslås även vara
fallet i utställningsförslaget. Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan samrådsförslaget
vidareutvecklat bebyggelse- och bygglovriktlinjerna för Östergarnslandet där förtydliganden
görs angående hur ny bebyggelse på bästa sätt kan vara förenlig med höga natur- och
kulturvärden. För ovan nämnda fastighet finns möjlighet att söka förhandsbesked vilka
prövas i bygglovprocess i enlighet med föreslagna riktlinjer och med hänsyn till förekommande
naturvärden. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att yttrandet därmed är
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bemött.
Yttrandet föranleder inga ändringar av planförslaget.
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Bilaga 1 Samrådsmöten
Kräklingbo Bygdegård 7 september 2015
47 män och 25 kvinnor

Inkomna synpunkter och svar från samrådsmötet i Kräklingbo:
-

Två olika personer tyckte att det utpekade området för bebyggelse i Ojselhagen
borde utvidgas. De funderade på om området verkligen används som
rekreationsområde i den utsträckning som sociotopkarteringen gör gällande. Vi
diskuterade dock att delar av området blir mycket blöta under vissa delar av året
och kanske därför inte lämpar sig för bebyggelse. Fler synpunkter på detta
efterfrågades av regionen under kvällen.

-

Näringsidkare vid Borgvik kände sig stötta över åsikter som förmedlats genom
sociotopkarteringen att deras verksamhet sträcker sig ner till badplatsen och gör att
den kan upplevas privatiserad. De villa framföra att de har rätt att bygga närmare
stranden än de har gjort. Just med hänsyn till badgästerna har de avstått från att
bygga men funderar nu på att kanske bygga ändå. De ville framföra att de
samarbetar med Rökeriet för att städa stranden och många badgäster använder
deras lekplats.

-

Näringsidkare från Rökeriet framförde önskemål om att få köpa loss den mark som
regionen äger i anslutning till piren i Katthammarsvik. Som markägare skulle de
våga investera mer i marken än de gör nu som arrendator. De har inte planer på att
bebygga marken utan den skulle fortsätta fungera som parkeringsplats och kanske
ställplats för husbilar. De har haft kontakt med regionens markingenjörer.

-

Behovet av en GC-väg eller liknande längs Jacob Häggs väg diskuterades. Vägen
upplevs som farlig trafikmässigt. Den åsikten togs också upp av många i
sociotopkarteringen.

-

Kollektivtrafiken diskuterades i stor grupp. Bland annat att regionen inte borde dra
ner på turer, att turerna borde anpassas till båtens avgångstider, samt att turerna
borde gå över Roma.

-

Hastigheten längs Lassar kviar nämndes. Där borde inte gälla 70-km/h.

-

(Problematiken med att husbilar kör och står i terrängen längs stränderna
diskuterades. Kan Länsstyrelsen hjälpa till med skyltning som förtydligar förbudet
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om olovlig terrängkörning, utplacering av stenbumlingar, eller hur kan man lösa
detta problem.)
Allmänna synpunkter samt synpunkter som kom fram vid stationerna
- Är man som fastighetsägare tvungen att bebygga sin mark om marken i planen är
markerad som lämplig för bostäder etc
Svar: Nej, det är upp till varje fastighetsägare att bestämma hur man vill utnyttja sin
mark
-

Får man utan lov bygga ett Atterfallshus på sin fastighet
Svar: Nej, det krävs alltid en anmälan till byggnadsnämnden och ett startbesked

-

Igenväxningen av jordbrukslandskapet är ett stort problem när betet mer och mer
försvinner

-

Flera frågor kom upp som rör den planerade kommunala VA-utbyggnaden – Var ?
När ?
Svar: Vattenförsörjningen via ett avsaltningsverk i Herrvik beräknas vara klart efter
midsommar 2016. Uppdateringen av avloppsreningsverket i Katthammarsvik
bedöms vara klart till årsskiftet 2016/17

-

En viktig del i synkningen av nya bostadsområden kontra VA-utbyggnaden är att se
över möjligheten att bygga i nya områden i anslutning till den planerade VAledningen. Kan man utvidga bebyggelseområdet vid Ojselhagen?
Svar: SBF skall titta närmare på det inför utställningen

-

Problem finns med trafiken i Katthammarsvik liksom med parkeringssituationen i
hamnen.

-

Kollektivtrafiken måste bli bättre för alla som inte har tillgång till bil. En nackdel är
att bussarna inte går över Roma (med undantag av skolbussarna).

-

Det redovisades såväl positiva som negativa synpunkter över det föreslagna LISområdet i Katthammarsvik. Läge att förtydliga motiv och syfte för att undvika olika
tolkningar

-

Flera frågor som rörde enskilda avloppsanläggningar och åtgärder av brister

-

Hur kommer nya synpunkter som kommit in under samrådsskedet att
kommuniceras
Svar: Bedöms samt arbetas antingen in i utställningsförslaget eller kommenteras i
samrådsredogörelsen
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-

Vad är länsstyrelsens roll i FÖP-arbetet? Förekommer det något samarbete mellan
regionen och länsstyrelsen inför framtagandet ?
Svar: SBF och Lst har tillsammans varit ute och tittat på ett antal av de föreslagna
nya bebyggelseområdena. I övrigt har Lst en kontrollerande och överprövande roll
som bl a innebär att deras synpunkter skall ligga som en bilaga i den antagna
planen.

-

Vore bra om planen kan kompletteras med en enklare sammanfattning av FÖP: ens
syfte och slutsatser.
Svar: Planförslaget inleds med en sammanfattning men inför den kommande
processen skall SBF fundera mer över om sammanfattningen ytterligare kan
förenklas och förtydligas.

-

Gamla Östersol – vad händer?
Svar: Bygglov har givits för bostadsrätter

-

Bra om planförslagen i fortsättningen kan redovisas även i affärerna. Kan
kommuniceringen ytterligare förbättras?

-

Invändning mot namnet ”Sjaustrukrocken” – borde kanske heta ”Tjockhagen
istället?

Informationsmöte med Ardre Sockenförening 28 september
2015
15 män & 2 kvinnor

Från mötet inlämnades två yttranden som redovisas i samrådsredogörelsen.

Kräklingbo skola 23 oktober 2015
(20 pojkar & 25 flickor)

Samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktade ansvarig rektor och gav oss lov att komma och ta
en lektion per klass i anspråk.
Upplägg: Presentation, vilka är vi? Svara på frågor med handuppräckning, exempelvis: Hur
många cyklade till skolan idag? Hur många åkte buss? Hur många bor i villa? På gård? I
lägenhet? Förklara uppdraget. Sätter oss runt kartan
Uppdraget: Vi förklarade för barnen att vi ville höra deras tankar om hur det skulle kunna bli
fler barn i Kräklingbo skola 2025. Vi utgick från tre frågeställningar och ställde följdfrågor
utifrån dessa.
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De tre frågeställningarna var:
 Hur bor vi? Med följdfrågor så som vad är det bästa med att bo på landet? Vill ni bo
kvar? Varför tror ni att andra vill flytta hit?
 Vad gör vi på fritiden? Med följdfrågor så som vad gör ni idag? Vad skulle ni vilja göra?
Hur tar ni er dit?
 Hur rör vi oss? Med följdfrågor så som hur åker ni till skolan? Hur skulle ni vilja ta er
till skolan?
Material: Plankarta, pennor och samrådshandlingen.
Tid: 40 – 60 min/klass

Sammanfattning:
På workshopen med elever i Kräklingbo skola framgår det tydligt att hastigheterna på
länsvägarna upplevs alldeles för höga runt skolan. Det är svårt att även om de skulle vilja
transportera sig till skolan med cykel eller till fots så är det en otrygghetsfaktor som
begränsar dem i sitt val av transportmedel.
Många av eleverna åker skolskjuts med buss till skolan och de andra blir oftast skjutsade av
en vuxen med bil. Fritidsaktiviteterna ligger utspridda på större delen av mellersta Gotland.
En väldigt liten del av alla fritidsaktiviteter de är engagerade i utövas inom området.
Resultat F-klass
Åka till skolan:
Vanligast var att de åkte buss eller bil.
Varför åker du bil? – För att pappa kör bil
Varför åker ni buss? – Åker med kompisar – Kul att åka buss – Får träffa sin storebror
Flera av barnen skulle vilja cykla men bor för långt bort från skolan.
Vi frågade också hur de upplevde att det var att stå och vänta på bussen vilket de tyckte var ok.
Men det var alltid en vuxen som mötte upp vid skolan när de kom fram.
Hur vill ni bo?
Det bästa med att bo på Östergarnslandet:
Leka med katten
Många gillade att cykla
Bo i hus
Nära till farmor
Hinderbanor ute
Köra cross
Nära till mormor och morfar
Leka med hunden
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Hur får vi andra att flytta till Östergarnslandet?
Andra har krig, de får komma hit.
Det finns bättre affärer
Många att leka med
Man kan bada på sommaren och då kan man cykla om man bor i Katthammarsvik annars blir
man skjutsad av föräldrar.
Bästa skolan och dagis
Mycket fotboll.

Figur 1 workshop med F-klass Kräklingbo skola

175

Resultat årskurs 2 – 3
Vad är det bästa med att bo på Östergarnslandet?
Allt är bra
Närhet till bad
Inte krig
Mycket skog
Skog och frihet
Mycket djur
Fint med många ängar och bondgårdar
Fina landskap
Svanarna på sommaren
Fågelsång
Lite trafik
Inte så mycket trafik
Man ser inte så mycket bilar
Inte så mycket skräp
Alla är snälla
Frihet, man kan höra fåglarna
Inte så mycket trafik
Allt är bra!
Vad kan bli bättre?
Att trafiken ska gå långsammare
Lastbilar kör fort
En park
En lekpark
Hur reser ni till skolan?
Går, buss och bil
Fritidssysselsättning?
Se kartbild
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Figur 2 Workshop med årskurs 2 -3 Kräklingbo skola

Figur 3 Workshop med årskurs 2 -3 Kräklingbo skola
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Resultat årskurs 4,5,6
Vad är det bästa med att bo på Östergarnslandet?
Öppenhet, vyer
Man ser allt
Lugnt
Inte så mycket
Lugnt
Kul med besökare/turister
Man kan göra saker som inte går i stan exempelvis köra cross, ha djur, rida
Inte så mycket bilar
Varför tror ni att andra skulle vilja flytta hit?
Inget krig
Fin miljö
Fint hav
Kustnära, att en vill bo nära havet.
Fin upplevelse

Figur 4 Workshop med årskurs 4, 5 och 6 Kräklingbo skola
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Bilaga 2 Resvaneundersökningen
Undersökning av resvanor i Katthammarsvik

Bakgrund
Inom arbetet med fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet initierade Region Gotland
tillsammans med Trafikverket en förenklad åtgärdsvalsstudie, där syftet var att hitta trafiksäkra
och trygga lösningar som möjliggör för gående och cyklister i Katthammarsviksområdet.
Åtgärdsvalsstudien mynnade ut i en resvaneundersökning vilket har gett bra kunskaper om
transport- och trafiksäkerhetsbehoven i Katthammarsvik och övriga Östergarnslandet.
Trafikverket och Region Gotland kommer ej att gå vidare i arbetet med åtgärdsvalsstudien,
utan resvaneundersökningen kommer istället att fungera som ett underlag för kommande
planering av området, samt i vidare dialog med Trafikverket och i framtagandet av en ny
Länsplan för transportinfrastruktur.
I resvaneundersökningen ställdes frågor om hur boende, verksamma och besökare reser i
området men det fanns också möjlighet att lämna övriga synpunkter på hur trafiksituationen
upplevs i Katthammarsviksområdet, och vad som eventuellt kan förbättras.
Metod
Enkäten var bilaga 3 till samrådshandlingen och fanns att tillgå på hemsidan samt följande
platser där det också var möjligt att lämna enkätsvaret i en låda:
 Skolhuset Östergarn, Katthammarsvik
 Östergarns bibliotek, bygdegården Katthammarsvik
 Region Gotlands entré, Visborgsallén 19, Visby
I enkäten fanns också en karta där de som svarade på enkäten kunde fylla i sina vanligaste
resvägar i Katthammarsvik. Det fanns också en fråga om vilka platser som besöktes mest
frekvent. Dessa resvägar samt målpunkter är sammanställda i en karta.
Sammanfattning av resultat
Totalt lämnades 56 svar in. 37 kvinnor, 17 män, 1 person angav annat och en enkät var ogiltig.
Medelåldern på de som svarade var 56 år, den yngsta var 13 år och den äldsta var 87 år. Av de
som svarade på enkäten bor flest personer i Katthammarsvik. Av de 32 personer som svarat att
de bor i Katthammarsvik är cirka 60 procent fritidsboende och 40 procent permanentboende.
På frågan om innehav av körkort har 86 procent av kvinnorna och 88 procent av männen
svarat ja.

De vanliga orsakerna till att besöka Katthammarsvik dagligen eller minst en gång i veckan är
för att handla eller andra ärenden samt nöjen, fritidsaktiviteter eller besöka någon.
I enkäten fanns frågor om olika transportsätt och hur ofta dessa används sommar- respektive
vinterhalvåret. Vintertid väljer de som svarat att de är permanentboende i Katthammarsvik
bilen som transportsätt nästan varje dag men det nästan lika vanligt att promenera.
Sommarhalvåret väljer de flesta att gå eller cykla som transportsätt nästan varje dag. Buss är
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något vanligare på sommarhalvåret än vinterhalvåret men de andra transportsätten är desto
vanligare. I kommentarerna efterfrågas exempelvis gratis buss till Visby.
De vanligaste resvägarna är de med rött streck på kartan (se bild 1), det är de vägar som 15 – 45
personer har ritat ut som vanlig resväg. De orangea linjerna är de resvägar som 5 – 15 personer
ritat ut som vanlig resväg på kartan. De gula linjerna är de vägar som endast 1 – 5 personer
ritade ut som vanlig resväg i Katthammarsvik. De röda punkterna på kartan är de målpunkter
som har angivits som de platser de svarande brukar besöka i Katthammarsvik. De röda
punkterna har 15 – 45 personer angivit som vanlig målpunk, de orangea har 5 – 15 person
angett och de gula punkterna har 1 – 5 personer angett som målpunkt de brukar besöka. De
vanligaste målpunkterna är: affären, skolhuset, rökeriet, badstranden, bygdegården. Gutenviks
grönsaker, Hamnen, Salteriet, Kyrkan/kyrkogården, biblioteket.
På frågan om vad de svarande tycker är bra med trafiken/gatorna och vägarna i
Katthammarsvik idag svarade flertalet kvinnor svarade att de uppskattar de vackra grusvägarna,
en svarar ”Att det fortfarande finns fina härliga grusvägar för cykel och löpning. Asfaltera inte alla. (Kvinna
35)”. Hastighetsbegränsningen på 40 km/tim på Ängmansvägen och på Jacobs Häggs väg
nämns som positivt: ”Det är bra att hastigheten sänkts på Ängmansvägen till 40 km/h. Det är också bra
att bussen stannar i Katthammarsvik på flera platser (både vid affären och nere vid hantverkshuset). Bra med
förbättringar gällande biltrafiken vid affären. (kvinna 24)”
På frågan om vad som kan förbättras med trafiken, gatorna och vägarna i Katthammarsvik var
det flera utav männen som påpekade att på grund av dålig sikt och en hårt belastad Jacob
Häggs väg motiverar en hastighetssänkning samt trottoar ”Situationen för gående längs J Häggs väg
måste förbättras. Efter samtal med flera berörda framträder ordet TROTTOAR allt tydligare som bästa
alternativ ur säkerhets och utrymmes synpunkt. Cyklisterna reder sig tillsammans med biltrafiken även om
sikten kan förbättras i kurvorna. En spegel i korsningen Lassar kviar och J Häggs väg är ett måste sedan
länge. Hastigheten bör sänkas till 30 km/tim och vara lika på tillfarterna. Samordning mellan stat och region
tack. (man 69)”
Även de kvinnor som har svarat lyfter fram trafikproblemen på Jacob Häggs väg, en kvinna
skriver följande: ”Ibland svårt att köra om cyklister/ gående på stora vägen i Kattvik (men inte ett stort
problem). Trottoar eller GC-bana hade underlättat för oskyddade trafikanter. Ofta barn som cyklar. Även
underlätta med trottoar för boende på Kosmo. (kvinna 23)”
Flera av kvinnorna lyfter också behovet av bättre belysning i Katthammarsviks samhälle.
På övriga kommentarer har problemet med parkering vid badstranden lyfts: Parkeringen vid
badstranden måste organiseras så att cyklande och gående får en säker infart. Bilar och husbilar tar stor plats
och helt oorganiserat (Husbilar parkerar på gräsytor helt utan tillstånd.) (Kvinna 65)
Vägen som knyter an Katthammarsvik med idrottsplatsen och skolhuset nämns också i flera
kommentarer som ett sätt att förbättra trafiksituationen i Katthammarsvik. Några föreslår att
ett sätt vore att bygga ihop samhället en man föreslår följande: ”För att knyta samman Kattvik med
idrottsplatsen, skolhuset och kyrkan bör i första hand Lassa Kviar breddas och fartsänkas. Gång och
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cykeltrafiken på stora vägen mellan Tempo och skolhuset minskar då med automatik. Även tillåtna
hastigheten förbi skolhuset och kyrkan bör sänkas omgående till 30. Sikten är dålig och situationer uppstår
hela tiden då bilar och cyklar skall lämna de två parkeringsplatserna. Utfarten från skolhuset tillkommer
liksom korsningen mot Lassar kviar inom samma hastighetsbegränsning. (man 69)”
Det har även kommit in förslag på en infartsparkering med cykeluthyrning: ”Framkomlighet för
gående och cyklar skall gå före biltrafiken. Infartsparkering med möjlighet att hyra cykel typ
cykeluthyrningsautomat som i storstäder, öppet dygnet runt. Cykeltrafik bör uppmuntras i hela
Östergarnsområdet. T.ex. vägen Herrvik mot Sysne fram till asfaltsvägen är nu mer sönderkörd av bilar än jag
sett den på 60 år. Suvar, högfart, husbilar. Den vägen bör vara en fin cykelväg utan asfalt. (annat 67)”.
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/602
15 september 2016

Jan von Wachenfeldt

Regionstyrelsen

VISBY BERGBETNINGEN 1:1, Ansökan om planbesked för
upprättande av detaljplan
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen anser att överenskommelsen med länsstyrelsen inom ramen för
arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet gällande flygbuller
för den militära verksamheten bör gälla vilket innebär att den utveckling som
redovisas i översiktsplanen bör utgöra grunden för arbetet med detaljplaner
2. Regionstyrelsen anser därför, med stöd av ovanstående, att ansökan om planbesked kan tillstyrkas men vill samtidigt framhålla att en eventuell planprocess är
förenad med betydande risk att ett genomförande inte är möjligt mot bakgrund
av Försvarsmaktens sannolika invändningar.

Ärendebeskrivning

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-05-04, med
önskemål att genom planläggning möjliggöra nya byggrätter för bland annat bostäder.
Sökanden är en, under bildande, ekonomisk förening. Bergbetningen är beläget på
klinten norr om Visby med utblick över havet. Den befintliga bebyggelsen har
karaktären av sommarstugeområde och präglas av mindre fritidshus från tidigt 1900tal och framåt.
En utbyggnad av Bergbetningen med i huvudsak bostäder och inslag av verksamheter följer intentionerna i de fördjupade översiktsplaner som gäller för området.
Förslaget ligger också i linje med det beslut som regionstyrelsen fattade 2015-11-25,
§ 371, där det sägs att utgångsläget är att en utveckling inom området Bergbetningen
skall ske på fastighetsägarnas initiativ genom detaljplaneläggning. Region Gotland
kommer därför inte att ansvara för planläggning eller vara huvudman och inte heller
ansvara för utbyggnaden av infrastrukturen i området.
Diskussionen om planläggning av Bergbetningen har pågått under lång tid. Ett av
problemen har varit bullerproblematiken från den närliggande verksamheten vid
Visby Airport/flygplats såväl när det gäller det civila som det militära flyget. I
samband med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet

Klicka här för att ange text.
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Klicka här för att ange text.

(antagen av kommunfullmäktige i dec 2009) fördes en diskussion med länsstyrelsen
om lämpligheten att lokalisera nya bostäder så nära flygplatsen. Dialogen mynnade ut
i att parterna var överens om att verksamhetens störningar i form av flygbuller
tillgodosågs med det förslag till bostadsutveckling som redovisades i planen.
Trots detta har diskussionerna kring flygbullerfrågorna fortsatt och processen har
komplicerats av att nya flygbullerkurvor vid olika tillfällen presenterats vilket medfört
oklarheter när det gäller den framtida bostadsbebyggelsens utbredning i norra Visbyområdet.
Den 31 maj i år deltog Region Gotland och länsstyrelsen i ett möte med Försvarsmakten rörande riksintressen för totalförsvaret. På mötet diskuterades riksintresset
Visby Flygplats. Försvarsmakten meddelade att influensområdet för riksintresset är
definierat genom en ny framtagen bullerkurva (LaMax 80) som medför att ytterligare
störningskänslig bebyggelse (bostäder) inom influensområdet innebär en påtaglig
skada på riksintresset Visby Flygplats. Denna nya information påverkar inte bara
Bergbetningen utan även planeringen av nya bostäder i kvarteret Melonen. Dessa nya
planeringsförutsättningar innebär, om Försvarsmaktens synpunkter skall tillgodoses,
att nya bostäder inte är möjliga i de båda föreslagna utbyggnadsområdena. Detta
medför i förlängningen negativa konsekvenser för utbyggnaden av bostäder i hela
norra Visbyområdet eftersom ett sådant beslut även kan påverka enskilda bygglov
utanför planlagd mark.
Bedömning

Ansökan om planbesked har behandlats av byggnadsnämndens arbetsutskott som
beslutade att överlämna det slutliga ställningstagandet till regionstyrelsen eftersom
ärendet är av stor strategisk betydelse för Visbys framtida utveckling.
Ledningskontoret anser i likhet med byggnadsnämndens arbetsutskott att överenskommelsen i den fördjupade översiktsplanen gällande flygbuller för den militära
verksamheten bör gälla, vilket innebär att en utbyggnad med bostadsbebyggelse på
Bergbetningen skall kunna prövas med detaljplan. För att säkerställa en god ljudmiljö
inomhus kan krav komma att ställas i detaljplanen att lämpliga byggnadsåtgärder
vidtas för att klara gällande bullernormer. Utgången av detaljplanearbetet är dock
mycket ovisst på grund av Försvarsmaktens ställningstagande.
Beslutsunderlag

−
−
−
−
−

Begäran om planbesked, 2016-05-04
Byggnadsnämndens arbetsutskott, beslut § ??/2016
Regionstyrelsens beslut 2015-11-25, § 371
Handläggnings-PM bostadsbebyggelse, Bergbetningen Visby, 2015-12-17.
Länsstyrelsen remissyttrande, Försvarsmaktens riksintresse för totalförsvaret
Visby flygplats, 2016-08-31

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Ansökan gäller planläggning av område

~nbostadshus

~ Enbostadshus i grupp
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~ Fritidshus

O Flerbostadshus

I,E. Studentbostadshus

O Hus för äldre eller funktionshindrade

O Annat specialbostadshus

~ Handel

® Kontor

O Lager, industri och hantverk

~ Annan byggnad eller anläggning, ange vilken:

Tv~bostadshus
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Planerad upplåtelseform

~ Hyresrätt

IRBostadsrätt

Ägandelägenheter

Bilagor

~Situationsplan eller karta över omr~det (obligatoriskt)
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~ VA-lösning

o

O Översiktlig miljöbedömning

O Energi- och hush~lIning

O Tillgänglighet

O Hälsa och säkerhet

j lAvfall

O ExploateringsgradjBTA

O Riskanalys

O Upphävande av strandskydd

O Hustyper

O Modell, fotomontage eller liknande
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Geoteknisk undersökning (översiktlig)
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Avgift
Avgift betalas enligt av Region Gotland fastställd taxa, se www.gotland.se/byggabo
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Ovanstående uppgifter kommer att behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).

INFORMATION
PBL 5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser
1 § Detta kapitel inneh~IIer bestämmelser om hur en detaljplan och omr~desbestämmelser upprättas,
antas, ändras och upphävs samt om besked fr~n kommunen om att inleda en s~dan planläggning .
Plan besked
2 § p~ begäran av n~gon som avser att vidta en Mgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras
eller upphävs eller att omr~desbestämmelser ändras eller upphävs, ska kommunen i ett planbesked
redovisa sin avsikt i fr~gan om att inleda en s~dan planläggning.
3 § En begäran om planbesked ska vara skriftlig och inneh~IIa en beskrivning av det huvudsakliga
ändam~let med den avsedda ~tgärden och en karta som visar det omr~de som berörs.
Om ~tgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran ocks~ inneh~IIa en beskrivning av byggnadsverkets
karaktär och ungefärliga omfattning.
4 § När kommunen har f~tt en begäran om planbesked som uppfyller kraven i 3 § ska kommunen ge sitt
planbesked inom fyra m~nader, om kommunen och den som har gjort begäran inte kommer överens om
n~gotannat.

5 § Av planbeskedet ska det framg~ om kommunen avser att inleda en planläggning.
Om kommunen avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange den tidpunkt d~
planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta,
ändra eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva omr~desbestämmelser.
Om kommunen inte avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange skälen för det.
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Begäran om planbesked
Denna begäran om planbesked gäller området Bergbetningen, Visby (området om fattar
fastigheter inom Bergbetningen 1 :1 -1 :45, Gustavsvik 1 :8-1 :17 samt Snäckgärdet 1 :48).

Introduktion
Bergbetningen, belägen på bara cirka 3 kilometers avstånd från Visby innersrad. I väster och
söder avgränsat av naturreservat är en attraktiv plats att bo på. Hittills har allt för få kunnat
förverkliga sin dröm om bosättning då området under årtionden legat under olika restriktioner som
hindrar byggande. Idag är det bara fjorton av de femtiofyra fastigheterna som är permanent
bebodda. Trycket på att förtäta området ökar i takt med att Snäckområdet nu byggs vidare och
efterfrågan på boende generellt sett ökar i Visby med omnejd.

(

(

Översiktsplanen från 1995 hänvisar till området som "ett område som kan förtätas när VA-frågan
löses". Det som anges i översiktsplanen är att området skulle kunna förtätas för permanent
bebyggelse. Områdets norra del har sedan 2005 varit anslutet till kommunalt VA och inom
området finns en gatustruktur som varit på plats sedan 1930.
Generellt sett finns det ett tryck på nybyggnadsmöjligheter i området, speciellt då hos de
fastighetsägare som under lång tid varit förhindrade från att bygga till sina drömhus.

Ändamålet med planen
Ändamålet med planen är att tillskapa ytterligare byggrätter och planlägga ett attraktivt
bostadsområde som bevarar karaktären av gotländsk karg tallskog som råder idag . Stor hänsyn
ska tas till de värden som närheten till naturreservat och natura 2000 representerar.
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Områdets karaktär
Området har idag en touch av "Törnrosa" över sig, en vilade vänta på att något ska ske. De som bor
permanent i området har i stor utsträckning behållit sina naturtomter och uttrycken för att det ska vara
så även fortsättningsvis är stark.
Det uttrycks starka åsikter för enfamiljsvillor och mot radhus - något som fanns som förslag i ett
tidigare planförslag. I denna planansökan vill föreninge dock hålla öppet för bebyggelse av en- och
tvåfamiljshus, parhus och eventuellt kedjehus . Vi vill undersöka våningshöjder på mellan 1 och 2,5
våningar.
Karaktären på området är idag splittrad, från små mycket gamla fritidshus , villor byggda under senare
till och fritids- eller permanent hus i olika åldrar och skick. Skalan är dock lågmäld och flertalet av de
hus som ligger närmast klintkanten är låga och de som är två våningar ligger mera mitt inne i området.
Ett bostadsområde som nämnt som förebild är Understenhöjden i Kärrtorp i Stockholm där husen radhus i två plan - byggdes med stor hänsyn till naturen och områdets förutsättningar. I
Understenshöjden upplevs skalan som intim och hänsynstagande. Stora träd har fått stå kvar för att
markera hänsynstagande till platsen .

(

(

Områdets idag mycket blandade karaktär och förhållandevis stora obebyggda ytor gör att man även
fortsättningsvis kan arbeta med blandade karaktärer i olika delar av området.
Om åtgärden gäller byggnadsverk ska ansökan innehålla en beskrivning av karaktären och den
ungefärliga omfattningen. Det kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, uppskattat antal
lägenheter eller utformningen i stort, till exempel om husen ska vara friliggande eller sammanbyggda.

Omfattning
Bebyggelsen kommer också fortsättningsvis att vara primärt en och tvåbostadshus vilket gör att
exploateringsgraden blir fortsatt låg. Som redovisas i hustyper ovan handlar det om en och
tvåplanshus, möjligen upp till 2,5 vån (trädtoppshöjd) . Ambitionen att även fortsättningsvis värna
områdets karaktär av naturmark.
Exploateringsgraden kommer att variera mellan 0,08 och 0,25.

Geoteknik
Området ligger till större delen ovanför klintkanten och till en mindre del under. Berggrunden utgörs i
hela området av sedimentärt berg (kalkberg).

,,"

"

(

(

>

,.,

,.
".

,

'n

".,
1 11 1

För området uppe på klinten (blåmarkerat) är berg i dagen vanligt förekommande, alternativt ett tunna
jordlager av morän - 1-2 meter. En liten ficka mitt på området är täckt av moränlera . Under klintkanten
är den dominerande jordarten postglacial sand .

VA
Området har VA, utbyggt i norra delen. Denna utbyggnad gjordes 2005. Beslut om utökning av
verksamhetsom råde TN 2007-04-25 §111 och beslut om att lägga ner VA togs formellt 2004-x-x.
Några fastigheter är anslutna direkt från Lummelunds väg, en från Gustavsviksvägen och ytterligare
andra från den del som anlades 2005 i den befintliga vägen inne i området. Med tanke på att det
redan idag ligger kommunalt VA i området är huvudinriktningen fortsatt kommunalt huvudmannaskap.
Det som ska utredas i detaljplanen är tre olika inriktningar:
1. Att fortsätta med kommunal utbyggnad och att Region Gotland bygger ut.
2. Att Föreningen bygger ut i den standard som kommunen kräver och sedan överlämnar den
färdiga anläggningen till Region Gotland för fortsatt kommunalt huvudmannaskap.
3. Att huvudmannaskapet blir delat. Dvs att den norra delen är kommunal men att den södra
delen som nu ska byggas förvaltas av Föreningen som en gemensamhetsanläggning.
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Gata Trafik
Inom området finns ett befintligt vägsystem - Gustavsvik 1:4 som är utmärkt på kartan i rött. Dessa
vägar är idag av enklare karaktär. Gatan inom området styckades av 1930 i syfte att tjäna ett framtida
bostadsområde. Strukturen är i huvudsak ändamålsenlig men justeringar kan behöva göras - framför
allt med tillgänglighet mellan övre och nedre delen av området och mot naturreservatet i väster.

Huvudmanskapet för områdets gator skall vara enskilt och ske i samfälld förvaltning .
Trafik ut mot väg 149 Lummelunds väg behöverdiskuteras med både Region Gotland som är
väghållare på den södra delen och Trafikverket som är väghållare för sträckningen från
flygplatsinfarten och norrut.
Avfall
Förutsättningarna är goda för att ansluta även detta område till Region Gotlands avfallssystem.

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

BN 2016/1428
13 september 2016

Stina Wester

Byggnadsnämnden

VISBY BERGBETNINGEN 1:1
Ansökan om planbesked för upprättande av detaljplan
Förslag till beslut

1. Byggnadsnämnden anser att överenskommelsen i Fördjupad översiktsplan Hela
Visby gällande flygbuller för den militära verksamheten bör gälla vilket innebär
att en utbyggnad med bostadsbebyggelse på Bergbetningen kan prövas med
detaljplan.
2. På grund av att Länsstyrelsens/Försvarsmaktens nya ställningstagande kan
innebära stora negativa konsekvenser för genomförande av planerade
utbyggnadsområden i enlighet Fördjupad översiktsplan Hela Visby, vilket
innefattar berört området, överlämnar byggnadsnämnden ärendet till
regionstyrelsen för beslut i aktuellt planbesked.

Sammanfattning

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-05-04, med
önskan om att genom planläggning möjliggöra för att tillskapa ytterligare byggrätter
för bostadsändamål samt eventuellt även handel, kontor och hotell på fastigheten
Visby Bergbetningen 1:1 m fl.
En utbyggnad av Bergbetningen med i huvudsak bostäder och inslag av
verksamheter, enligt begäran om planbesked, följer intentionerna i de fördjupade
översiktsplanerna som gäller för området.
Förslaget ligger i linje med det beslut som regionstyrelsen tog 2015-11-25, § 371.
Utgångsläget är att en utveckling inom området ska ske på fastighetsägarnas initiativ
genom detaljplaneläggning. Region Gotland ska inte ansvara för planläggning av
området eller vara huvudman eller svara för utbyggnaden av infrastrukturen i
området.
Länsstyrelsen meddelar i sitt remissyttrande att en utbyggnad av de planerade
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bebyggelseområdena Bergbetingen och Melonen inom Fördjupad översiktsplan
(FÖP) Hela Visby kan innebära en påtaglig skada på Försvarsmaktens riksintresse för
totalförsvaret Visby Flygplats.
Försvarsmakten bedömer att ytterligare störningskänslig bebyggelse inom
influensområdet (LaMax 80) innebär en påtaglig skada på riksintresset Visby
Flygplats (möte 2015-05-31)
Informationen om Försvarsmaktens ställningstagande avseende max 80 dBA i
influensområdet för riksintresse Visby flygplats är nya uppgifter som inte tidigare
förmedlats till Region Gotland. Ett sådant ställningstagande innebär stora
konsekvenser för genomförandet av planerade utbyggnadsområden i FÖP Hela
Visby samt för bygglov och förhandsbesked utanför detaljplanelagt område men
inom influensområdet.
I FÖP Hela Visby har en överenskommelse skett med länsstyrelsen där man ansett
att den miltära verksamheten gällande flygbuller tillgodoses.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att överenskommelsen bör gälla, vilket innebär
att en utbyggnad med bostadsbebyggelse på Bergbetningen kan prövas med
detaljplan. För att säkerställa en god ljudmiljö inomhus kan krav ställas i detaljplanen
så att byggnadsåtgärder ska utgå från att klara max 80 dBA. Utgången av
detaljplanearbetet är dock mycket ovisst på grund av Försvarsmaktens
ställningstagande.
Ärendebeskrivning

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-05-04, med
önskan om att genom planläggning möjliggöra för att tillskapa ytterligare byggrätter
för bostadsändamål (i en- och tvåbostadshus, parhus, kedjehus, upp till 2,5 våning)
samt eventuellt även handel, kontor och hotell.
Bergbetningen är beläget på klinten norr om Visby med utblick över havet. Den
befintliga bebyggelsen har karaktären sommarstugeområde och präglas av mindre
fritidshus från tidigt 1900-tal och framåt. Byggnaderna är placerade i låg tallskog på
generösa tomter. Området gränsar i väster till Bergbetningens naturreservat.
Regionstyrelsen har fattat beslut (RS 2015-11-25 § 371) om att Region Gotland inte
ska ansvara för planläggning av området eller vara huvudman eller svara för
utbyggnaden av infrastrukturen i området. Utgångsläget är att en utveckling inom
området ska ske på fastighetsägarnas initiativ.
Ett handläggnings-PM (”Bostadbebyggelse inom Bergbetningen” 2015-12-17) har
arbetats fram av samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen utifrån
Regionstyrelsens beslut.

Planförhållanden m m

Bygg Gotland - översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025 antogs av
kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79. Aktualiserades av Regionfullmäktige
senast 2014-06-16 § 97.
FÖP Hela Visby – fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025, antagen av KF 2009-1214 § 172, (Aktualitetsförklarades av regionfullmäktige 2014-06-16 § 97).
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I FÖP Hela Visby är området är markerat som föreslagen/ ändrad användning på
plankartan. Området föreslås förtätas med blandad bebyggelse med i huvudsak villor.
Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Norra Visby, antagen av KF 1995-09-18 § 237,
(Aktualitetsförklarades av Regionfullmäktige 2014-06-16 § 97)
I FÖP Norra Visby är området markerat som boende och kontor på plankartan. Det
är beskrivet som ett område för fritidshus som kan förtätas och omvandlas för
permanentboende när vatten och avlopp kan lösas. Främst bostäder men även icke
störande verksamheter kan integreras i området och då gärna mot Lummelundsväg.
Inför en exploatering bör området detaljplaneläggas.
Förfrågan om planläggning för bostäder och icke störande verksamheter följer
därmed FÖP Norra Visbys intentioner under förutsättning att Vatten och avlopp kan
lösas.
Ett förslag till planprogram togs fram för området under 2006. Arbetet avbröts
dock varför det inte har någon formell status.
Dåvarande kommunstyrelsen beslutade 1978-06-22 om riktlinjer för
bostadsbebyggelse för Annelund-Bergbetningen. Riktlinjerna innebär i grova drag ett
nybyggnadsförbud p.g.a. svårigheterna att lösa infrastrukturfrågorna samt
bullerfrågan från flyget.
Beslut om olika uppdrag för Bergbetningen har fattats sedan 1998. Det senaste är
att regionstyrelsen fattade beslut om att Region Gotland inte ska ansvara för
planläggning av området eller vara huvudman eller svara för utbyggnaden av
infrastrukturen i området. (RS 2015-11-25 § 371)
Riksintressen
Området ligger inom riksintresse för Naturvård (Irevik-Nordergravar), Friluftsliv (3
kap 6 § MB), Rörligt friluftsliv (4 kap 2 § MB). Det ligger också inom riksintresse för
Visby flygplats (totalförsvaret med omgivningspåverkan), Hinderfritt område kring
Visby flygplats (stoppområde för höga objekt) samt MSA-yta för Visby flygplats
(samrådsområde för höga objekt).
Området ligger i närheten till ett Natura2000-område och inom dess buffertzon.
Delar av området omfattas av FBN 55 dBA samt max 70 dBA (gäller mindre ytor
mot Lummelundsväg).
Remisser

Räddningstjänsten: Området ska ha ett brandpostnät med längsta avstånd om 150 meter
mellan brandposterna. Brandpostnätet måste byggas ut inom området.
Utrymningsvägar i enlighet med BBR.
Enhet miljö- och hälsoskydd: Området ligger delvis innanför verksamhetsområde för
vatten och spillvatten. Det finns tre olika inriktningar på hur VA ska lösas. Från att
regionen bygger ut VA till hela området, till att det område som inte har kommunal
anslutning gör en egen gemensam avloppsanläggning. Med tanke på områdets
geologiska förutsättningar bör hela området kopplas till kommunalt VA.
Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller ska klaras.
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Området ligger inom påverkansområde för flygbuller. Det förutsätts att riktvärden
beaktas. Avledning/omhändertagande av dagvatten bör ske lokalt. Målet bör vara att
leda ner dagvatten i mark och fördröja avrinning.
Allmän uppmärksamhet på eventuella föroreningar ska ske vid markarbeten.
Regionantikvarie: Inför en planläggning med syfte att höja exploateringsgraden är det
vikigt att man genomför en heltäckande bebyggelseinventering för att de
kulturhistoriska värdena ska bli tydliga och att områdets kulturhistoriska kvalitéer kan
säkras vid en förändring. Kostnaden för en sådan inventering bör tidigt läggas med i
budget och adderas i plankostnadsavtalet. Detaljer kring omfattning, metod och syfte
kan tas fram när man fått klartecken utifrån gällande bullerriktlinjer.
Teknikförvaltningen, enhet mark- och stadsmiljö: Med regionstyrelsens beslut (RS § 371,
2015-11-25) att upphäva tidigare beslut (KS § 338, 2009-12-17) följer att regionen
inte ska vara huvudman för allmän platsmark. Det innebär att fastighetsägarna
ansvarar för utbyggnad av lokalgator inom planområdet liksom för bildandet av
gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening för gata och övrig allmän
platsmark.
Inga ytterligare utfarter till Lummelundsväg. Lokalgatornas utförande beträffande
standard mm. ska regleras i exploateringsavtal. Lummelundsväg bör tas med i
planområdet för att möjliggöra en breddning och befintlig gång- och cykelbana. Av
områdets 54 fastigheter är redan 23 anslutna till det regionala vatten- och
spillvattennätet. Merparten av dessa ligger i områdets norra del och resterande del
ligger i direkt anslutning till regionens verksamhetsområde för VA. Det är därför
lämpligt att hela området ansluts till regionens vatten- och spillvattennät och att
Regionen är huvudman samt ansvarar för utbyggnaden.
Sökanden/exploatören är en under bildande ekonomisk förening. Innan antagande
ska exploateringsavtal tecknas mellan denne och Regionen. Vidare ska
sökanden/exploatören ställa säkerhet till ett värde motsvarande kostnaderna för
utbyggnad av infrastrukturen. Säkerhet ska överlämnas för beslut tas i regionstyrelsen
om godkännande av exploateringsavtal. Allmänhetens tillträde genom området måste
säkerställas.
GEAB: För området behöver vi förstärka med dels nya elledningar och ett område
för transformatorstation i anslutning till hotell och affärsområdet.
Trafikverket: Trafikverket är väghållare för delar av väg 149 och förutsätter att den
eventuella bebyggelsen använder sig av de befintliga anslutningsvägarna. Det är
viktigt att det lokala vägnätet i området ses över och planeringen av fastigheter görs
så att väg 149 inte belastas med nya anslutningar. Vidare anser Trafikverket att
kommunen bör analysera och redovisa konsekvenser för trafiken i området och
omkringliggande vägnät samt vid behov presentera åtgärdsförslag. Trafikverket kan
även komma att yttra sig angående avstånd mellan planområdet och väg 149.
Ärendet berör Visby Flygplats som är riksintresse för kommunikationer och ska
därmed skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet
av anläggningen. I det fortsatta planarbetet bör hänsyn tas till riktlinjer för buller.
Vad gäller vibrationer anser Trafikverket att riktvärdet på 0,4 mm/s vägd RMS ska
tillämpas vid nybyggnad av bebyggelse.
Riktvärdena för buller från flyg utgår från Boverkets allmänna råd 2009:1, ”Flygbuller
i planeringen”, kompletterad med Naturvårdsverkets tolkning av hur ofta
maximalnivån 70 dBA får överskridas dag- och kvällstid (06.00–22.00).
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Gotlands Museum: Området är inte inventerat och karaktäriserat, något som bör göras
på ett tidigt stadium i processen för att bilda kunskapsunderlag för ett varsamt
förhållningssätt vid en framtida planläggning av området. För att bibehålla områdets
glesa bebyggelsestruktur och karaktär av äldre planlagt fritidshusområde borde
tomtantalet reduceras i planområdet. För att bevara den på platsen lågmälda skalan
bör såväl yta som höjd på ny bebyggelse reduceras. För att slå vakt om klintkusten
och vyn mot denna från hav och stad bör byggnadshöjden reduceras till 1,5
våningsplan. Vidare bör bebyggelse nära klintkanten inte tillåtas. Detta speciellt som
naturreservatet Bergbetningen ligger såväl nedan- som ovanom klinten. Dessutom
bör siktlinjer i förhållande till världsarvet Visby beaktas vad gäller höjder på
bebyggelse och installationer i planområdet.
Karaktären av stug-/villaområde skulle kraftigt förvanskas av hotellbebyggelse och
kontorsfastigheter. Inte heller är par- eller kedjehus förenliga med områdets karaktär.
Länsstyrelsen (2016-08-31): Länsstyrelsen och Region Gotland deltog den 31 maj 2016
på ett möte med Försvarsmakten om bevakningen av Försvarsmaktens riksintressen
för totalförsvaret. På mötet diskuterades riksintresset Visby Flygplats.
Försvarsmakten meddelade att influensområdet för riksintresset är definierat av
bullerkurvan LaMax 80 och att Försvarsmakten bedömer att ytterligare
störningskänslig bebyggelsen inom influensområdet innebär en påtaglig skada på
riksintresset Visby Flygplats.
Detta ställningstagande framgår inte av Försvarsmaktens värdebeskrivning,
Redovisning av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets
militära del enligt 3kap § 9 Miljöbalken i Gotlands län, beslut mars 2015. Detta
har lett till att riksintressets påverkan på Region Gotlands bebyggelseplanering
enligt FÖP Visby inte har uppmärksammats. Enligt FÖP Visby är det två områden
med förslagen markanvändning för bostäder som berörs, Bergbetingen och
Melonen.
Länsstyrelsen vill med detta yttrande meddela att en utbyggnad av de planerade
bebyggelseområdena Bergbetingen och Melonen kan innebära en påtaglig skada
på Försvarsmaktens riksintresse för totalförsvaret Visby Flygplats. Detsamma
gäller bygglov och förhandsbesked utanför detaljplanelagt område men inom
influensområdet. Vid länsstyrelsen aktualitetsredogörelse av Region Gotlands
översiktplan, som planeras till 2017, kommer denna fråga att behandlas
ytterligare.
Bedömning

Förvaltningens samlade bedömning och motivering av förslaget till beslut.
Statens nya ställningstagande får så pass stor och övergripande konsekvenser att
förvaltningen anser att regionstyrelsen bör besluta i aktuellt planärende. Beslutet blir
ett principiellt förhållningssätt.
En utbyggnad av Bergbetningen med i huvudsak bostäder och inslag av
verksamheter, enligt begäran om planbesked, följer intentionerna i de fördjupade
översiktsplanerna som gäller för området.
Förslaget ligger i linje med det beslut som regionstyrelsen tog 2015-11-25, § 371
(bilaga) och följer det handläggnings-PM (”Bostadbebyggelse inom Bergbetningen”
2015-12-17) (bilaga) som arbetats fram av samhällsbyggnadsförvaltningen och
teknikförvaltningen utifrån regionstyrelsens beslut. Utgångsläget är att en utveckling
inom området ska ske på fastighetsägarnas initiativ genom detaljplaneläggning.
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Region Gotland ska inte ansvara för planläggning av området eller vara huvudman
eller svara för utbyggnaden av infrastrukturen i området.
Länsstyrelsen meddelar i sitt remissyttrande (2016-08-31)att en utbyggnad av de
planerade bebyggelseområdena Bergbetingen och Melonen inom FÖP Hela Visby
kan innebära en påtaglig skada på Försvarsmaktens riksintresse för totalförsvaret
Visby Flygplats. Försvarsmakten bedömer att ytterligare störningskänslig bebyggelse
inom influensområdet (LaMax 80) innebär en påtaglig skada på riksintresset Visby
Flygplats (möte 2015-05-31). Ställningstagandet framgår inte av Försvarsmaktens
värdebeskrivning (Redovisning av riksintressen och områden av betydelse för
totalförsvarets militära del enligt 3kap § 9 Miljöbalken i Gotlands län, beslut mars
2015).
Informationen om Försvarsmaktens ställningstagande avseende max 80 dBA i
influensområdet för riksintresse Visby flygplats är nya uppgifter som inte tidigare
förmedlats till Region Gotland. Ett sådant ställningstagande innebär stora
konsekvenser för genomförandet av planerade utbyggnadsområden i FÖP Hela
Visby samt för bygglov och förhandsbesked utanför detaljplanelagt område men
inom influensområdet. Ett förtydligande kring Försvarets ställningstagande behövs
varför plötsligt max 80 dBA ska utgöra gräns för påtaglig skada på riksintresset.
I FÖP Hela Visby har en överenskommelse skett med länsstyrelsen där man ansett
att den miltära verksamheten gällande flygbuller tillgodoses. I beräkning av FBN för
Visby flygplats ingår både det civila och det militära flyget (Militärens max 90 dBA
ryms inom FBN 55 dBA-kurvan). Eftersom den militära verksamheten omfattas av
kurvan FBN 55 dBA anser länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande till FÖP Hela
Visby (2009-09-15) att den militära verksamheten har tillgodosetts vad gäller frågan
om flygbuller. Bostadsbebyggelse på Bergbetningen tar hänsyn till FBN 55 dBA och
Max 70 dBA (civilt flyg).
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer med utgångspunkt från Luftfartsverkets,
LFVs, tolkning av regelbunden flygverksamhet att den militära flygverksamheten på
Visby Flygplats inte uppfyller kriterierna för detta. Därför har inte specifik hänsyn
tagits till militärens max-buller. (Faktaunderlag - Flygbuller i planeringen. Regeringens
uppdrag om vägledning angående lokalisering v bostäder i områden utsatta för
flygbuller, Boverket 2009, sid 44).
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att överenskommelsen i FÖP Hela Visby
gällande flygbuller för den militära verksamheten bör gälla, vilket innebär att en
utbyggnad med bostadsbebyggelse på Bergbetningen kan prövas med detaljplan.
För att säkerställa en god ljudmiljö inomhus kan krav ställas i detaljplanen så att
byggnadsåtgärder ska utgå från att klara max 80 dBA. Utgången av detaljplanearbetet
är dock mycket ovisst på grund av Försvarsmaktens ställningstagande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen är av en sådan art att den
ska hanteras med utökat förfarande. Regionfullmäktige antar detaljplanen enligt
reglemente för byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

•

Begäran om planbesked, 2016-05-04
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•

Tjänsteskrivelse SBF, 2016-09-13

•

Regionstyrelsens beslut 2015-11-25, § 371

•

Handläggnings-PM bostadsbebyggelse inom Bergbetningen i Visby, 2015-1217.

•

Informationsbrev till fastighetsägare_Handläggnings-PM, 2016-01-08

•

Länsstyrelsens granskningsyttrande FÖP Hela Visby, 2009-09-15

•

Länsstyrelsen remissyttrande, Försvarsmaktens riksintresse för totalförsvaret
Visby flygplats, 2016-08-31

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Christian Hegardt
Stadsarkitekt
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Region Gotland

Datum

17 december 2015

Samhällsbyggnadsförvaltningen
- enheten för miljö och hälsoskydd
- enheten för bygglov
- enheten för plan
Teknikförvaltningen
- enheten för vatten och avfall
- enheten för mark- och stadsmiljö

Handläggnings-PM bostadsbebyggelse inom Bergbetningen
i Visby
Syfte

Beslut om olika uppdrag för Bergbetningen har fattats sedan 1998. Det senaste är
att regionstyrelsen fattade beslut om att Region Gotland inte ska ansvara för planläggning av området eller vara huvudman eller svara för utbyggnaden av infrastrukturen i området. Av det skälet behöver det klarläggas hur handläggningen av
ärenden för området ska hanteras inom regionen.
Syftet med den här handläggnings-PM är


att få en enhetlig handläggning av de ärenden som kommer in till såväl
samhällsbyggnads- som teknikförvaltningen och som berör Bergbetningen i Visby




att det ska vara ett stöd i handläggningen
att de som vill utveckla del av området/sin fastighet ska få samma svar,
d v s likabehandling, att planläggning fordras för att kunna få bygglov och
för att kunna få anslutning till regionens VA-nät
att Region Gotland ska kunna säkerställa en god samhällsplanering och en
bra planering för utbyggnaden av VA inom området



Bakgrund och riktlinjer

Dåvarande kommunstyrelsen beslutade 1978-06-22 om riktlinjer för bostadsbebyggelse för Annelund-Bergbetningen. Riktlinjerna innebär i grova drag ett nybyggnadsförbud p.g.a. svårigheterna att lösa infrastrukturfrågorna samt bullerfrågan från flyget. Bullerproblematiken har inte samma omfattning idag som när
beslutet fattades. I övrigt gäller riktlinjerna vid handläggning av ärenden/ansökningar för området.
Ett förslag till planprogram togs fram för området under 2006. Arbetet avbröts
dock varför det inte har någon formell status. Däremot har kommande handlägg-

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

Hanläggnings- PM Bergbetningen

Region Gotland

ning att förhålla sig till den fördjupade översiktplanen för Norra Visby (Kf 199509-18) som aktualitetsförklarades av Kf i december 2010 inom ramen för Hela
Visby. Där anges bl a planläggning som en förutsättning . FÖP:en och de av Kf
beslutade riktlinjerna är utgångspunkten för handläggning av kommande ärenden.
Bergbetningen (området som berörs av denna tillämpning)

Förutsättningar för handläggning av ärenden för exploatering/byggande
inom Bergbetningen

För att få ett väl fungerande bostadsområde ska samma information om handläggningen av ärenden för Bergbetningen lämnas oavsett vilken enhet som får frågor.
För att få en enhetlig och likabehandlande ärendehantering gäller följande.






för området gäller nybyggnadsförbud, för bygglov se nedan
ingen anslutning får ske till regionens VA-nät, för anslutning se nedan
för att kunna bebygga en fastighet eller exploatera/bebygga ett område
bestående av flera fastigheter och få möjlighet att anslutna till regionens
VA-nät fordras att fastigheten/området detaljplaneläggs
möjligheten att bebygga/exploatera och ansluta till VA-nätet klarläggs
inom ramen för planarbetet
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i och med att utbyggnaden kommer att ske i etapper och målet för god
samhällsplanering är ett väl fungerande bostadsområde följer kravet på
planläggning som en förutsättning för att kunna bedöma och planera för
utbyggnaden av VA och gator/vägar och därmed bilda en helhet
trädgårdsstaden, med bebyggelse i högst två våningar, är förebilden vid
detaljplaneläggning och ev. gestaltningsprogram som tas fram vid planläggningen
för friliggande bebyggelse bör tomtstorlekarna inte understiga 2 000 kvm
möjligheten att bebygga med rad-/kedjehus prövas i särskild ordning
utifrån förutsättningarna att kunna placera dem i ett sammanhang med de
tilltänkta vägarna/gatorna i området
inga undantag från kravet på planläggning tillåts utan alla ska hänvisa
sökandena att börja processen med en planansökan, d v s inga positiva
förhandsbesked eller bygglov lämnas eller besked om anslutning till det
regionens VA-nät eller att tillstånd medges för enskild VA-försörjning
inom fastighet eller inom området
observera att prövning av ansökningar om t ex bygglov eller för enskilda
VA-anläggningar inte kan nekas men att svaret ska vara att prövningen får
ske inom ramen för en planhandläggning, d v s för att kunna bedöma och
planera för utbyggnaden av VA och gator/vägar och därmed bilda en
helhet för att säkerställa att slutresultatet blir god samhällsplanering

Information till fastighetsägare

Alla fastighetsägare inom området har fått/kommer att inom kort få information
om regionstyrelsens beslut och vad det innebär för dem. Se bifogat informationsbrev.
Uppdrag enhetschefer

Berörda enhetschefer ska säkerställa att alla handläggare inom respektive enhet
ska vara informerade om innehållet i denna PM för att säkra en enhetlig och
likabehandlande handläggning.
SAMHÄLLSBYGGNADS- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Ann-S
avdelni

För kännedom :
Ledningskontoret, Samhällsbyggnadsenheten
Räddningsjänsten
Bifogat:
Informationsbrev till fastighetsägare inom Bergbetningen

ofi Lindskog
ngschef
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Datum 8 januari 2016

Hej!
Information om regionstyrelsens beslut avseende planläggning och
gatukostnadsutredning för Bergbetningen i Visby
Kommunstyrelsen beslutade 2009-12-17, § 338, att:
• Byggnadsnämnden fick i uppdrag att upprätta deta!Jplan.

•

Regionen skulle vara hllvJtdman flkgator och allmänna platser.

•

Tekniska nämnden fick i uppdrag att ttpprätta jo·rslag till gatllkostnadstttredning och
att se iJ"ver tillämpningsfijreskrifterjo"r lIttag av gatttkostnadet:

Regionstyrelsen beslutade 2015-11-25, § 371, att avslå tekniska nämndens begäran
om tilläggsanslag för utrednings- och planläggningsarbete samt att upphäva tidigare
beslut i kommunstyrelsen. Upphävandet av beslutet innebär att en utveckling inom
Bergbetningen får ske på fastighetsägarnas initiativ och kan delas upp i olika etapper.

Bakgrund
2013 senhösten - Beslut i tekniska nämnden att samhällsbyggnads förvaltningen
ska genomföra en enkätundersökning hos fastighetsägarna för att undersöka
intresset för en utveckling av området såsom bostadsområde. Undersökningen
visade att en mindre majoritet var positiv till planläggning och utbyggnad av gator
i området.
2013 - Förslag på förändrad lagstiftning för uttag av gatukostnader kommer på
remiss. Tekniska nämnden fattar beslut i januari 2014 om att påbörjad planering i
Bergbetningen ska avvakta den nya lagstiftningen. Beslutet fattades för att man
ville se hur det skulle komma att påverka ett genomförande.
2015 våren - Inget riksdagsbeslut om ny lagstiftning har kommit. Beslut kommer
tidigast under våren 2016.
2015 maj - Tekniska nämnden vill inte invänta eventuell ny lagstiftning utan vill
starta genomförandet aven gatukostnadsutredning och skickar en begäran till
regionstyrelsen om ekonomiska resurser för ett sådant genomförande.

Övergripande ställningstaganden
För att kunna utveckla området enligt intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Norra Visby bör området detaljplaneläggas. Intentionerna är en förtätning med blandad bebyggelse i huvudsak villor. En förtätning kan ske genom
en kombination av avstyckning och sammanslagning av fastigheter inom vissa
givna ramar. Detta skapar förutsättningar för möjligheten att bygga en- och tvåfamiljshus samt små grupper med rad-/kedjehus eller flerfamiljshus i en småskalig
form.

Besöksadress Visborgsallen 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 1897 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland .se

Webbplats www.gotland .se
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~ Gotland
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Grundläggande utvecklings- och gestaltningsprinciper för att områdets karaktär
inte ska fÖlvanskas är: tvåvåningsbebyggelse, tomtstorlekar som inte understiger
2 000 kvadratmeter, viss verksamhet bör kunna tillåtas i området.
I kommande detaljplaner sker en reglering och precisering av bl a byggrätter,
placering av ny bebyggelse, ställningstagande till tomtstorlekar och hustyper samt
bevarande av natur och värdefulla gångstråk. Ett väl fungerande sammanhängande vägnät är en viktig parameter. I planarbetet bör också ett gestaltningsprogram
tas fram som beskriver karaktären på bebyggelsen i stort.

Framtiden
Utvecklingen kommer sannolikt att ske successivt och löpa över lång tid och det
är därför viktigt att helheten ständigt är i fokus. Ambitionen är ett vackert, stadsnära bostadsområde med höga kvaliteter där trädgårdsstaden är en förebild.
En utbyggnad i olika etapper/ delområden som slutligen bildar en helhet innebär
också att varje delområde måste fungera självständigt till dess att nästa område
dockas till. Därför kommer, vid varje förfrågan, en bedömning av lämplig avgränsning och utformning att göras med hänsyn till t ex möjlighet att bygga ut
vatten och avlopp samt trafiklösningar. God samhällsplanering har som mål i
detta fall att skapa väl fungerande bostadsområde med nödvändig infrastruktur,
grönytor m m.
Eftersom att utbyggnaden inte kommer att ske i ett sammanhang utan i etapper är
detaljplaneläggning för varje område/ fastighet en förutsättning för att kunna
bedöma och planera för utbyggnaden av VA och gator/vägar för att därmed bilda
en helhet i dess förlängning.
Regionen kommer inte att vara ansvarig (huvudman) för vägar och annan allmän
plats och utbyggnad av infrastruktur får bekostas av fastighetsägarna/exploatörerna
själva.
Information om kostnader för och hur det går till att ta fram en detaljplan finner
ni på regionens hemsida: www.se.gotIand.se/detaljplaner.
Vi rekommenderar er att tidigt ta kontakt med era grannar och att ni går samman
så många som möjligt för att skapa goda gemensamma lösningar och förutsättningar för ett kostnadseffektivt genomförande av detaljplanen.
Vid frågor kontakta:
Roger Möller, mark- och exploaterings frågor, tel 0498-269128, roger.moller@gotland.se
eller Eva Werkelin, planarkitekt, tel 0498-269195, eva.werkelin@gotland.se

C is tia Hegardt
delnillgschef
ebyggd miljö
Samhällsbyggnads förvaltningen

vbof dS&~
J
Avdelnin chef
Planerings- och
utvecklingsavdelningen
Telrnikförvaltningen

...

GRANSKNINGSYTTRANDE Dnr
Datum
4 01 - 2956-09
2009-09-15
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Länsstyrelsen
GOTLANDS LÄN

ElinSander
Tfn: 0498-29 21 74

Gotlands kommun
Stadsarkitektkontoret
62181 Visby

Fördjupad översiktsplan för Visby, Gotlands kommun. Utställning.
Handlingar
-

Fördjupad översiktsplan fOr Visby, utställningshandling
Miljökonsekvensbeskrivning.
HELA Visby. Bebyggelsens och utemiljöns karaktärsdrag i Visby ytterstad 1900-2000.
Utvecklingsplan, Holmen-Visby, daterad 2008-11-11
Trafikanalys Visby- hur påverkas trafiken av ett växande Visby.
Visborg, utvecklingsplan 2008-06-03.
Sanrrådsredogörelse.

länsstyrelsens roll och förslagets handläggning
Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 4 kap 9 § plan- och bygglagen
(PBL). Enligt granskningsyttrandet ska bl.a. framgå om:
1. fOrslaget inte tillgodoser riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,
2. fOrslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken överträds
3. frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två
eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt
4. bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller risken fOr olyckor, översvämning eller erosion.
Att verka for att mellankommunala frågor samordnas är inte aktuellt i Gotlands
län. Länsstyrelsens yttrande är en del av översiktsplanen och ska fogas till planen
då den antagits. I de avseenden Länsstyrelsens syn skiljer sig från kommunens i
nämnda delar, ska detta enligt 4 kap 2 § PBL anmärkas av kommunen i planen,
lämpligen både på kartan samt i anslutning till aktuell text.
Planforslaget har sänts till berörda regionala myndigheter. Yttranden har
inkommit från Vägverket, Försvarsmakten HKV, Transportstyreisen Luftfartsavdelningen, LFV Visby flygplats och Sjöfartsverket. Inkomna synpunkter har sammanvägts i Länsstyrelsens yttrande. Dessa bifogas också i
sin helhet.
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Länsstyrelsens sammanfattande syn på översiktsplanen
Översiktsplanen som helhet kommer vara ett värdefullt bedömnings- och beslutsunderlag för Visbys utveckling. Materialet är tydligt och har ett bra format med
lättlästa kartor som visar på kommunens mål med markanvändningen inom planområdet
En tydligare utbyggnadsordning hade dock gett materialet än större tyngd som
beslutsdokument Att bygga inom den redan utbyggda staden minskar riskerna att
stå med halvflirdiga områden vid en eventuellt minskad efterfrågan. Intentionerna
med att "hela" staden är ungeflir desamma, men en tydligare utbyggnadsordning
hade gett kommunen större möjlighet att styra utbyggnaden till områden som uppfYller planens riktlinjer. Utbyggnadsordningens olika alternativ ska åtminstone
tydligt vägas mot varandra i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för att belysa
dess konsekvenser.
Planen innehåller, med Visborgsområdet inräknat, upp till 7000 nya bostäder, vilket gör att de delar där det finns motstående statliga intressen och som har särskilt
höga värden bör kunna undantas helt eller bebyggas i sista hand. Detta är särskilt
viktigt då det i flera föreslagna utbyggnadsområden finns risk för flygbullerstörning och andra områden har höga rekreations- eller naturvärden.
Visbyområdet kommer till stor del att kunna byggas ut enligt planen utan att berörda riksintressens värden skadas, undantagen redovisas nedan. Ingen föreslagen
bebyggelse bedöms bli olämplig på grund av risken för olyckor, översvämning
eller erosion. Däremot måste hälsofrågor vidare utredas när det gäller bebyggelse
som kan påverkas av flygbullerstörning och buller från militär verksamhet Inga
miljökvalitetsnormer bedöms överskridas.
Länsstyrelsen kan dock inte ge definitiva besked om att prövning utifrån 12 kap
PBL helt kan undvikas när det gäller områdena:
-

-

-

Brodösen, Fänriken (inom A7), yttre A7 och Melonen. Detta är områden som kan beröras av flygbuller och bostadsbebyggelse här kan ha
påverkan på riksintresset Visby flygplats.
Bebyggelsen på södra Hällarna. Bostadsbebyggelsen direkt väster om
Toftavägen på södra Hällarna p.g.a. eventuell påverkan på riksintresse
friluftslivet Men även områdena för "publik användning" samt området "blandad användning", p.g.a. eventuell påverkan på riksintresse för
friluftsliv och naturvård
Delar av Västerhejdeområdet, p.g.a. buller från skjutbana och eventuell
påverkan på det militära riksintresset Tofta Skjutfält

Ovanstående frågor kräver därmed noggrannare studier i eventuella kommande
planeringsskeden. Länsstyrelsen anser att bebyggelse väster om Toftavägen (länsväg 140) endast bör övervägas vid en stor befolkningstillväxt När det gäller Visby hamn bör avgränsningen av Sjöfartens riksintressen samt eventuell påverkan
på riksintresse för kulturmiljö kunna tillgodoses i det föreslagna utredningsarbetet
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Detsamma gäller påverkan på riksintresse kulturmiljö i den omvandling av östercentrum som nämns.

Riksintressen
Planhandlingarna har kompletterats efter sannrådet och blivit tydligare när det
gäller vilka riksintressen som finns inom området och dess värden. Översiktsplanen berör riksintresse för naturvården, det rörliga friluftslivet samt kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § MB samt riksintresse för turismen och det rörliga friluftslivet
enligt 4 kap I, 2 samt 4 § § MB. Vidare berör översiktsplanen riksintresse för
kommunikationer, Visby flygplats och Visby Hamn, samt riksintresse för totalförsvaret, Tofta Skjutfält samt Visby flygplats.
Kommunens bedömning är att förekommande riksintressen inom planen är beaktade. Länsstyrelsen anser till skillnad från kommunen att det i några områden kan
finnas konflikter som ska uppmärksammas i fortsatt planeringsarbete.
Riksintressen en!. 4 kap MB
På kartan över de riksintressen som finns i området finns avgränsningen enligt 4
kap 4 § MB med. Däremot saknas en kort beskrivning i texten av vad det innebär,
vilket bör kompletteras. Bedömningen är att utveckling enligt planen inte möter
hinder enligt 4 kap MB.
Inom Västerhejde redovisas att området inom "Gotlands kust" bör lämnas oexploaterat om det inte rör sig om kompletteringar till befintlig bebyggelse. Inom SjälsölBrissund står också att endast komplettering av bebyggelse tillåts, eftersom
området är flygbullerstört, vilket också bör bidra till att riksintresset inte motverkas. Inom Visby tätort bör bestämmelserna inte vara tillämpliga och kommunen
har gjort en gränsdragning på kartan där det framgår att området sträcker sig ungeflir till Visbys norra och södra infarter, vilket är en rimlig avgränsning.
Riksintressen en!. 3 kap
Riksintresse kulturmiljö
Planförslaget bedöms vara förenligt med berörda riksintressen för kulturmiljö,
hänsyn måste dock tas till riksintresse Visby innerstad i det fortsatta utredningsarbetet för "Holmen" och östercentrum.
Bedömningen enligt den utvecklingsplan som tagits fram för "Holmen" är att förslaget kan komma i konflikt med världsarvet och riksintresset för kulturmiljövård.
Stadens siluett från havet påtalas i riksintressets värdetext och f'ar inte förvanskas,
vilket bör finnas med i fortsatt utredningsarbete. När det gäller omvandlingen av
östercentrum så anges i MKB att stora förändringar i stadsbilden kan ske. Även
här ska hänsyn tas till riksintresset Visby innerstad.

LÄNSSTYRELSEN 1GOTlANDS LÄN

GRANSKNINGSYTTRANDE

2009·09·15

Dnr 401·2956·09

4
Riksintresse friluftsliv
På det stora hela är bedömningen att planen är förenlig med berört riksintresse för
friluftslivet, Gotlandskusten. Det är positivt att kommunen eftersträvar ett sammanhängande stråk, en strandpromenad, genom hela Visby.
I samrådsskedet angav Länsstyrelsen att det var olämpligt att föreslå byggnation
som en förlängning på Kneippbyn i söder och bebyggelse på södra Hällarna på
grund av höga naturvärden och ett högt rekreationsvärde. Sedan samrådet har avgränsningen av bebyggelsen blivit tydligare. Dock behövs även med denna avgränsning en tydligare konsekvensbeskrivning för att fastställa hur eventuell bebyggelse påverkar riksintressena för såväl naturvård som friluftsliv.
Kommunen redogör i MKB för vilka förutsättningar som bör gälla för ett område
av riksintresse för friluftslivet Därefter görs bedömningen att området av riksintresse for friluftslivet vid södra Hällarna kan minskas till att ha samma avgränsning som riksintresset för naturvård och ändå vara tillgodosett. Här saknas en beskrivning och påverkansbedömning av de värden för friluftslivets intressen som
finns i den del som avses exploateras med bostäder.
Om området väster om Toftavägen ska tas i anspråk för bebyggelse är det nödvändigt att beskri va på vilket sätt det kvarvarande riksintresseområdet väster om
bebyggelsen kommer att påverkas. Det ska särskilt framgå hur detta område ska
vara fortsatt tillgängligt för friluftslivet, viktigt är då bland annat hur området kan
nås. Detta gäller också för de övriga exploateringar som föreslås inom riksintresseavgränsningen, dvs. områdena för "publik användning" och "blandad användning".

Riksintresse naturvård
En utveckling enligt planen är till stor del möjlig utan att det uppstår en konflikt
med utpekade riksintressen för naturvården. Svårbedömt är dock de områden som
pekas ut för exploatering på södra Hällarna. Som kommunen skriver i MKB är det
sannolikt att en exploatering skadar en del av de naturvärden som finns. Områdena för bostäder har enligt plankartan förlagts utanför riksintresse för naturvården,
vilket Länsstyrelsen anser är nödvändigt för att inte påtagligt skada riksintresset
Den plats som pekats ut för "publik användning" och delar av området för "blandad användning" ligger dock inom riksintressets avgränsning. Detta innebär att en
utbyggnad här kan komma i konflikt med riksintressets värden. Detta beror dock
på vilken den exakta avgränsningen av området far och vilken hänsyn som tas i
fortsatt planarbete.

Ä ven om den samlade bedömningen skulle bli att riksintresset för naturvården är
tillgodosett finns det arter i området som är förbjudna att skada enligt artskyddsförordningen. Detta ställer i sin tur höga krav vid eventuell fortsatt planering. Mer
om detta står under rubriken Naturvärden.
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Riksintresse Visby flygplats
I planförslaget redovisas ett antal avsteg från rådande tillämpning av riktvärdena
för flygbuller. Länsstyrelsen ställer sig bakom de synpunkter Transportstyreisen
lämnar avseende nya detaljplaner f6r bostäder i områden som innebär avsteg från
riktvärdena. Det vill säga att bostadsbebyggelse inte med nuvarande f6rutsättningar är acceptabelt inom områdena Melonen, Fänriken, Yttre A 7 samt Brodösen.
Även övriga synpunkter avseende buller och riksintresse som beskrivs under rubriken Flygbuller bör beaktas.
När det gäller hlnderfrihetlhöjdbegränsningar så bör även dessa redovisas i översiktsplanen. Om detta görs så bedömer Länsstyrelsen att tillräcklig hänsyn bör
kunna tas till hinderfriheten i den fortsatta planeringen.
Visby flygplats är en av de tio flygplatser som av regeringen pekats ut att ingå i
det nationella basutbudet. Flygplatsen är också av riksintresse. Luftfartsverket
(sedermera Transportstyreisen) har efter utpekandet av flygplatsen som riksintresse arbetat med att ta fram en riksintressebeskrivning. Preciseringsarbete pågår
med att definiera det flygplatsområde som ska skyddas och de omgivande influensområdena för buller, flyghinder och elektromagnetisk strålning. Ett fiirdigt
riksintressematerial har inte presenterats av Transportstyreisen. En samrådshandling med bullerberäkning togs fram i oktober 2005 och har som sådan godtagits av
Länsstyrelsen, kommunen och LFV. Det är därf6r rimligt att kommunen utgår
från denna samrådshandling i aktuellt planarbete.
Transportstyreisen hävdar att utnyttjandet av flygplatsen kan påtagligt skadas om
bostäder och annan känslig verksamhet byggs i områden där flygbullret överstiger
rådande tillämpning av riktvärdena, vilket i sådant fall vid en kommande miljöeller tillståndsprövning kan försvåra utnyttjandet av flygplatsen.
När det gäller det militära riksintresset Visby flygplats så har försvarsmakten
lämnat f6ljande synpunkter:
"Flygplatsen är av stor vikJ for FörsvarsmakJens verksamhet och ett riksintresse
for både totalförsvaret och civil luftfart. FörsvarsmakJens verksamhet kanforändras både uppåt och nedåt inom gällande tillstånd och det är av stor vikJ att kommunens planering sker efter den omfattning av flygverksamheten som avges i miljötillståndet, inte dagens antalflygrörelser. "
Det är riktigt att Försvarsmaktens verksamhet kan ändras både uppåt och nedåt
inom gällande tillstånd. I planen redovisade bullerkurvor utgår också från tillståndsgiven verksamhet. I beräkningen av FBN f6r Visby flygplats ingår således
både det civila och det militära flyget. Det militära flyget kan dock orsaka ett högre maximalt buller än vad de framtagna bullerberäkningarna påvisar. Eftersom den
militära verksamheten omfattas av kurvan FBN 55 dBA anser Länsstyrelsen att
den militära verksamheten har tillgodosetts vad gäller frågan om flygbuller.

LÄNSSTYRElSEN 1GOTLANDS LÄN

GRANSKNINGSYTTRANDE

2009·09·15

Dnr 401·2956·09

6
Riksintresse Visby hamn
Riksintresset bör kunna beaktas i det fortsatta utredningsarbete som föreskrivs för
området i planen. Sjöfartsverket har beslutat att Visby hamn är av riksintresseenligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Någon närmare avgränsning av vilka delar av Visby
hamns markområde som ingår i riksintresset eller av hamnens influensområde har
Sjöfartsverket inte gjort. Länsstyrelsen avser att bjuda in berörda parter till en
samlad diskussion om precisering av riksintresset Visby hamn så att en beskrivning av riksintresset kan tas fram. En sådan beskrivning kan sedan tjäna som underlag för kommunens planering och tillståndsprövning samt för andra myndigheters tillståndsprövning och tillsyn.
Riksintresse totalftirsvaret
Visborgsslätt med Hällarna behöver inte redovisas som ett riksintresse för militären då det, som kommunen också skriver, är ett riksintresse som återkallats av
Försvarsmakten.
Tofta SkjutfliIt
Uinsstyrelsen bedömer att det finns risk för konflikt med riksintresse för totalförsvaret inom delar av föreslagna utbyggnadsområden i Västerhejde.
Precis som kommunen skriver kan delar av det föreslagna området av bebyggelse
i Västerhejde idag inte förverkligas. Dock anger kommunen att Försvarsmakten
saknar tillstånd för att bedriva verksamheten och att områdets aktuella funktion
som bullerzon bör upphöra. Som Försvarsmakten påpekar i sitt yttrande pågår en
miljötiIIståndsprocess för skjutfältet, där en första tillståndsansökan lämnades in
före 2007-12-31. I och med detta kan Försvarsmakten fortsätta att bedriva verksamheten som tidigare enligt övergångsbestämmelserna till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
I denna tillståndsansökan redovisas de nya bullerberäkningar som har genomförts
för skjutfältet, med och utan bullervalL En omgivningspåverkan i form av buller
utanför skjutfältet som har betydelse för kommunens plan- och bygglovhantering,
sker med utbredning norr om fältet, se bilaga 2 för riksintresseredovisningen.
Inom markerade områden (enligt bilaga 2), blå streckad linje, bör ingen stömingskänslig bebyggelse tillkomma. Områdena bör redovisas på detaljkartan "Del av
Västerhejde". Med bullervall minskas utbredningen till lila heldragen linje, detta
förutsätter att det i kommande tillståndsbeslut ställs krav på att bullervall måste
anläggas för att rälsmålsbanan ska kunna nyttjas och bullervall byggs. Tillståndsprocessen kommer att klargöra bullerutbredningen från skjutfältet. Genom att Försvarsmakten kommer att komplettera sin ansökan med påverkan från stridsvagnar,
finns i dagsläget inga slutgiltiga anspråk från försvaret på bullerutbredningen.

Miljökvalitetsnormer
För närvarande finns miljökvalitetsnormer (MKN), som är juridiskt bindande, för
olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2001:527), olika kemiska föreningar i
fisk- och musselvatten (SFS 2001 :554) samt för omgivningsbuller (SFS
2004:675). MKN för vatten kommer också kommer att beslutas.
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Kommunen kommenterar MKN avseende luft och i MKB anges att planförslaget
inte innebär betydande miljöpåverkan avseende luftkvalitet. Länsstyrelsen godtar
kommunens bedömning. Övriga MKN beskrivs inte i underlaget och det bör
framgå om kommunen anser att dessa inte är relevanta.
Länsstyrelsen gör bedömningen att varken MKN för omgivningsbuller eller fiskoch musselvatten är relevanta i sammanhanget. MKN för vatten kommer att beslutas senast den 22 december 2009. Det får därför anses rimligt att MKN för
ekologisk och kemisk status, för kustvattenförekomsten utanför Visby, berörs av
planförslaget. Det finns av detta skäl anledning att åtminstone föra ett allmänt
resonemang kring MKN för vatten.

Hälso och säkerhet
Efter samrådet har handlingarna kompletterats avseende hälsa och säkerhet och Länsstyrelsens synpunkter är därmed tillgodosedda när det gäller
innehållet i stort.
Buller kring Tofia skjutfält
Länsstyrelsen ser att det med den utveckling som planen medger inom Västerhejdeområdet finns risk för konflikter. Bullerfrågoma kring Tofta skjutflilt har lämnats utanför beskrivningen. Tillståndsprövning av Tofta skjutfält pågår fortfarande. Ansökan gäller bLa. att tillåta buller över gällande riktvärden norr om skjutfliltet. Byggnation bör inte tillåtas inom av regeringen fastställt riktvärde för finkalibriga eller grovkalibriga vapen. Ljudutbredningsområdet, eller åtminstone allmänna resonemang och principer för hur kommunen avser att förhålla sig till buller
från den militära verksamheten, bör redovisas.
Trafikbuller
Ökad störning från trafik för boende i de utsatta områdena i Visby bör inte accepteras. Nuvarande vägnät bedöms inte klara den ökade trafik som den planerade
utbyggnaden av Visby skulle kunna leda till. En rad olika åtgärder för att förbättra
trafiksituationen behöver göras. Detta kräver sannolikt fler detaljerade utredningar.
Inom detaljplanelagt område hävdar Vägverket av bLa. trafiksäkerhets- och miljöskäl en frizon och byggnadsfritt avstånd. Trafikanalysen som bifogats pIanhandlingarna finns en tabell med bullerredovisning av 20 punkter i Visby. Punkt 1-4
gäller planerade nya bostadsområden och inget av dessa områden uppfyller bullerkraven varken med dagens trafik eller om 15 år. Trafikanalysen föreslår åtgärder som kan vidtas och det är viktigt att den nya bebyggelsen utformas så att regeringens riktvärden (1996/97:53) kan klaras.
Flygbuller
Med hänvisning till gällande riktvärden för buller, miljömålet God bebyggd miljö
och allmänna hälsoaspekter, bör föreslagna utbyggnadsområden för bostäder inom
max 70 dBA undvikas. Det finns andra områden inom Visby som i första hand
bör prioriteras för bostadsändamål med avseende på flygbullersituationen. Någon
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sådan prioritering eller avvägning har inte gjorts. I framtiden kan ny kunskap och
nya riktvärden bli aktuella. Sådana förändringar bör bevakas i den fortsatta planprocessen på detalj nivå. Utifrån ovanstående resonemang bör områdena Melonen,
Fänriken, Yttre A7 och Brodösen tills vidare undantas från bebyggelse.
Under planens utställningstid har Boverket remitterat allmänna råd och en handbok avseende flygbuller i planeringen för nytillkommande bebyggelse (remissutgåva 2009-06-17). Enligt det förslag Boverket lämnar skulle sannolikt vissa av de
begränsningar som förekomsten av flygbuller innebär för Visby minska. Synpunkterna i granskningsyttrandet lämnas dock utifrån nu gällande riktvärden (infrastrukturpropen 1996/97:53 samt sektorsmyndigheternas nu gällande allmänna
råd).
Vare sig riktvärdena i infrastrukturpropositionen eller de som framgår av förslag
till allmänna råd är i sig rättsligt bindande utan ska betraktas som just riktvärden
och råd. Lokala faktorer påverkar bedömningen i vaJje enskilt falL Länsstyrelsens
mening är att gällande riktvärden bör hållas vid nybyggnation av bostäder. Eftersom planen sträcker sig över tiden, ända fram till 2025, kan naturligtvis ny kunskap och nya riktlinjer tillkomma under planperioden. Principen bör då vara att
man följer de riktvärden som gäller då nybyggnationen är aktuelL
Hur flygvägar konstrueras och fördelas i flygplatsens omgivning har betydelse för
bullerkurvans utseende och därmed för störningarnas omfattning och effekter.
Inom bullerkurvan som sådan uppfattas ljud från start och landning olika liksom
om flygvägen ligger rakt över eller vid sidan om bostäderna. För enskilda fall kan
undantag motiveras utifrån var inom buIlerkurvan bostäder planeras.
Det är oklart vad som avses med "mindre bebyggelse grupper" enligt kommunens
riktlinjer i zonen mellan max 70 dBA och max 80 dBA i Själsö/ Brissund. Enstaka
bebyggelse bör enligt Länsstyrelsens mening kunna tillkomma som naturlig komplettering i form av lucktomter och liknande. Dock bör det inte vara möjligt att
tillskapa mindre bebyggelsegrupper med tanke på detaljplanekraven i 5 kap 1 §
PBL. Formuleringen enstaka bostadshus bör täcka in vad som är möjligt i området. Ny bebyggelse i Själsö/Brissundområdet, som inte är komplettering, bör uteslutas helt.
Placering av bostäder nära max 80 dBA är direkt olämplig liksom bostäder i delar
av kurvan där frekvensen flygrörelser är omfattande. Nya bostäder inom befintliga
detaljplaner bör normalt kunna accepteras. Dock rekommenderar Länsstyrelsen att
planerna regleras så att så få nya hus som möjligt tillkommer. I de 4 detaljplaner i
Själsö/Brissund där max 80 dBA samt FBN 55 överskrids anser Länsstyrelsen att
det finns än starkare skäl till detta. Med anledning av detta är det också bra att
kommunen sätter nedre gränser för tomtstorlekar där detta saknas i gällande planer.
I miljömålet God bebyggd miljö finns ett delmål som anger att antalet bullerstörda
ska minska till år 2010 jämfört med år 1995. Målet är inte formulerat så att det
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gör skillnad på inom- respektive utomhusbuller. Genom god planering bör man
åtminstone inte skapa nya bostäder som riskerar att utsättas fOr bullerstörning. Så
länge det finns alternativa platser fOr bostäder bör dessa prioriteras framfOr bullerutsatta miljöer.

Klimatscenarier
Inget av de områden som föreslås fOrändrad markanvändning inom pIanområdet
bör påverkas av förväntade havsnivåhöjningar, utom möjligtvis utredningsområdet Visby hamn. Här bör dock frågorna kunna hanteras i fortsatt planering.

Övriga synpunkter
Här lämnas rådgivande synpunkter utifrån annan gällande lagstiftning. Övrig rådgivande synpunkter fOr fortsatt planering lämnas i bilaga I.

Naturvärden
På södra Hällarna har över 30 rödlistade arter noterats, varav flera ingår i nationella åtgärdsprogram som syftar till bevarande avarterna. För Gotlands del gäller det
stortapetserarbi, thomsonkägelbi och svartfläckig blåvinge. De båda biarterna har
en större fOrekomst på södra Hällarna och då främst inom de områden som är föreslagna för bebyggelse (arenahallen och skjutbanan). Svartfläckig blåvinge, liksom apollofjäril som också finns i området, är upptagna i art- och habitatdirektivets fjärde bilaga, vilket bl.a. innebär att det enligt artskyddsförordningen är fOrbjudet att skada eller förstöra deras fortplantningsområden eller viloplatser.
Vägsträckningen av den väg som ritats ut inom Visborgsområdet mellan väg 140
och väg 142 måste närmare analyseras i sin östra del, där det finns skyddade arter
(bland annat slät taggsvamp) och det även kan finnas fornlämningar.
Det kan finnas skyddsvärda arter även i andra delar av Visby som föreslås exploateras. Naturvärdesinventeringar bör genomföras innan exploatering sker i de områden som kan misstänkas ha höga biologiska värden.

Strandskydd
Miljökonsekvensbeskrivningen bör omformuleras i stycket om strandskyddets
behandling. A v planen bör framgå vad som menas med att strandskyddet ska hanteras "normalt". Det kan tydliggöras vilka fOrutsättningar som gäller efter det att
strandskyddslagstiftningen har ändrats den l juli 2009, vilket bl.a. innebär att
Länsstyrelsen prövar frågor om strandskyddsdispens inom strandskyddat område
som också har ett skydd enligt 7 kap miljöbalken.
Miljökonsekvensbeskrivning
MKB är bristflillig med avseende på vissa punkter i 6 kap 12 § MB. Se vidare
kommentar i bilaga l.
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Handläggning
Beslut i detta ärende har fattats av tf landshövding Anders Granat. Ärendet
har föredragits för länsstyrelsens ledningsgrupp av planhandläggare Elin
Sander_ Handläggningen har skett tvärsektoriellt med representanter från
team kulturmiljö, naturvård, miljöskydd samt vatten och fiske,

~~P
Anders Granat
Elin Sander

Bilagor
-

Redaktionella synpunkter och rådgivande synpunkter för fortsatt
planarbete
Riksintresse för totalförsvaret, Tofta skjutfiilt - omgivningspåverkan.
Inkomna yttranden från Vägverket, Försvarsmakten HKV, TransportstyreIsen Luftfartsavdelningen, LFV Visby flygplats samt Sjöfartsverket.

Digital kopia till:
Vägverket
Försvarsmakten HKV
TransportstyreIsen Luftfartsavdelningen
LFV Visby flygplats
Sjöfartsverket

YTTRANDE
Datum
2016-08-31

Torun Signer
Enheten för samhälle och kulturmiljö
010-2239209

1(2)
Dnr
408-2732-2016

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen
621 81 Visby

Försvarsmaktens riksintresse för totalförsvaret Visby
flygplats
Länsstyrelsen och Region Gotland deltog den 31 maj 2016 på ett möte med
Försvarmakten om bevakningen av Försvarsmaktens riksintressen för
totalförsvaret. På mötet diskuterades riksintresset Visby Flygplats.
Försvarsmakten meddelade att influensområdet för riksintresset är definierat av
bullerkurvan LaMax 80 och att Försvarsmakten bedömer att ytterligare
störningskänslig bebyggelsen inom influensområdet innebär en påtaglig skada på
riksintresset Visby Flygplats.
Detta ställningstagande framgår inte av Försvarsmaktens värdebeskrivning,
Redovisning av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets
militära del enligt 3kap § 9 Miljöbalken i Gotlands län, beslut mars 2015. Detta
har lett till att riksintressets påverkan på Region Gotlands bebyggelseplanering
enligt FÖP Visby inte har uppmärksammats. Enligt FÖP Visby är det två områden
med förslagen markanvändning för bostäder som berörs, Bergbetingen och
Melonen.
Länsstyrelsen vill med detta yttrande meddela att en utbyggand av de planerade
bebyggelseområdena Bergbetingen och Melonen kan innebära en påtaglig skada
på Försvarsmaktens riksintresse för totalförsvaret Visby Flygplats. Detsamma
gäller bygglov och förhandsbesked utanför detaljplanelagt område men inom
influensområdet. Vid länsstyrelsen aktualitetsredogörelse av Region Gotlands
översiktplan, som planeras till 2017, kommer denna fråga att behandlas
ytterligare.
Detaljplaner som ställs ut för samråd inom influensområdet ansvarar länsstyrelsen
för att ta in synpunkter från Försvarsmakten och samordna de statliga intressena.
Vid ansökningar om bygglov och förhandsbesked inom influensområdet men
utanför detaljplanelagt område ansvarar Region Gotland för att remittera
Försvarsmakten.

POSTADRESS
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
010-223 90 00

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS
www.lansstyrelsen.se/gotland

Länsstyrelsen i Gotlands län

YTTRANDE

2016-08-31

Dnr 408-2732-2016
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Detta yttrande har avgetts av enhetschef Kicki Scheller efter föredragning av
Torun Signer, samhällsplanerare.

Kicki Scheller
Torun Signer

Kopia för kännedom: exp-hkv@mil.se

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-11-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Rs § 371
Au § 363

Tilläggsanslag. Detaljplaneläggning och gatukostnadsutredning för
Bergbetningen i Visby
RS 2015/369

- Tekniska nämnden 2015-05-27, § 139
- Ledningskontoret 2015-10-30

Regionstyrelsens beslut
•

Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag för utrednings- och planläggningsarbete avseende Bergbetningen avslås.

•

Tidigare beslut i KS § 338, 2009-12-17, upphävs. Beslutet innebar att:
o Byggnadsnämnden fick i uppdrag att upprätta detaljplan.
o Regionen ska vara huvudman för gator och allmänna platser.
o Tekniska nämnden fick i uppdrag att upprätta förslag till gatukostnadsutredning och att se över tillämningsföreskrifter för uttag av gatukostnader.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Anna Hrdlicka (M) i beslutet. Istället inträder Jacob Dygeus (M)
som tjänstgörande ersättare.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2015-05-27, § 139 upphävt ett tidigare beslut
om att låta uppdraget om att detaljplanelägga Bergbetningen vila (2014-01-29, § 15).
Nämnden föreslår att arbetet med planläggning och gatukostnadsutredning påbörjas och
mot bakgrund av detta begärs ett tilläggsanslag om 2 miljoner kronor (mnkr) för
kommande utrednings- och planläggningsarbete.
I december 2009 gav kommunstyrelsen i uppdrag till byggnadsnämnden att upprätta ett
förslag till detaljplan för förtätning av området. Samtidigt beslutades att kommunen
skulle vara huvudman för gator och allmänna platser inom området samt att tekniska
nämnden i samband med planläggningen skulle upprätta ett förslag till gatukostnadsutredning och samtidigt se över tillämpningsföreskrifterna för uttag av gatukostnader.

forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-11-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Rs § 371 forts
Au § 363

Kostnaderna för ett genomförande av planläggning, fastighetsbildning och utbyggnad av
gator och VA kan beräknas till minst 25 mnkr. Med hänsyn till osäkerhet kring uttag av
gatukostnadsersättning från fastighetsägare och att endast hälften av fastighetsägarna i
området stöder förslaget samt regionens ansträngda ekonomiska situation föreslår
ledningskontoret att begäran om tilläggsanslag på 2 mnkr avslås.
Sammanträdet ajournerades 10.40 - 10.45 efter önskemål från Simon Härenstam (M), Jacob
Dygeus (M) och Rune Fröling (M).
Regionstyrelsen fastställde enigt arbetsutskottets förslag till beslut.
Exploateringsstrateg Anders Lindholm föredrog ärendet.
Expedieras:

Ledningskontoret - samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/609
19 september 2016

Jan von Wachenfeldt

Regionstyrelsen

Visby Bläckfisken 1 m fl, förslag till detaljplan, granskning

Förslag till beslut
•

Regionstyrelsen tillstyrker planförslaget med tillägget under Bedömning rörande
trafiksäkerhet.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av flerbostadshus och radhus på
den fastighet på Lummelundsväg där Visby Motorcentral AB bedriver bil- och
bensinförsäljning. Området är idag planlagt för industriändamål.
Planändringen har stöd i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet (antagen
av kommunfullmäktige i december 2009). I denna sägs att vid planering och
utformning skall särskild hänsyn tas till Visbys norra entréområde, det kommunala
naturreservatet vid Galgberget samt till bebyggelsen öster om Lummelundsväg. I
planbeskrivningen redovisas hur genomförandet avses ske för att på bästa sätt ta
hänsyn till ovanstående.
För att förstärka stadsmässigheten och ge ytterligare liv till området medger planen
att handel och annan ickestörande verksamhet kan inrymmas i flerbostadshusens
bottenvåningar.
Dagvattenfrågan avses i möjligaste mån lösas genom lokalt omhändertagande.
Länsstyrelsen har i ett tidigare dialogskede flaggat för att det kan finnas markföroreningar från tidigare och befintliga verksamheter som kan leda till krav på
sanering innan bebyggelse kan tillåtas. Vid exploateringen är det därför viktigt att
vara uppmärksam på eventuella föroreningar och sanera dessa innan byggnationen
påbörjas.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2016/609
Bedömning

De synpunkter som kommit in under samrådsskedet har föranlett vissa justeringar av
planförslaget. Så har t ex det tidigare kravet på handel/verksamhet i flerbostadshusen
ändrats till att möjlighet ges istället för krav. Flexibiliteten har även utökats när det
gäller fördelningen mellan flerbostadshus och radhus.
I samrådsremissen poängterade regionstyrelsen vikten av att skapa en ökad känsla av
trygghet och säkerhet i trafikmiljön för i första hand barn (närheten till Norrbackaskolan) samt personer med funktionsnedsättning. Exempel på detta kan vara hastighetsnedsättande åtgärder av olika slag. I kommentaren till remissvaret sägs att i den
hastighetsöversyn som planeras genomföras i Visby tätort under 2017 kommer den
föreslagna maxhastigheten i ovan nämnda område att ändras till 40 km/timme.
Ledningskontoret anser att detta är ett vällovligt initiativ men vill även fortsättningsvis hävda att det finns behov att utforma trafiktäta övergångar med lämpliga tekniska
hastighetsnedsättande åtgärder eftersom det inte sällan sker olyckor på grund av att
fartgränserna inte hålls av bilisterna.
Beslutsunderlag

Planhandlingar, plankarta, samrådsredogörelse
BN § 154/2016
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till byggnadsnämnden
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~Region

~Gotland
Byggnadsnämndens sammanträde 2016-09-07

Protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2016-08-24

BN § 154

Visby Bläckfisken 1 m fl. - detaljplan
BN 2012/310
- SBF den 24 augusti 2016
Au § 142

Byggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnads förvaltningen ska sända ut planförslaget, daterat 2016-08-24, för
granskning enligt 5 kap plan- och bygglagen (pBL 2010:900)
Beslutet förklaras omedelbart justerat
Ärendebeskrivning

En planförfrågan inkom 2012-02-17 med önskemål om att planlägga fastigheten för
flerbostads- och radhus.
Planförhällanden mm.

Den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 - Hela Visby, antagen av
kommunfullmäktige 2009-12-14, anger för området föreslagen/ändrad användning med
bostäder i huvudsak. Föp Visby anger även att Lummelundsväg - Kung Magnus väg är
utpekad som en viktig entresträcka i Visby och förändringar som görs ska studeras och
bedömas utifrån ett stadsentreperspektiv. Kvaliteten på Visbys entreer ska förbättras
och utvecklas. Entren är viktig för bilden av staden, stadens identitet, rörelse och
orienteringen i staden
För området gäller detaljplan 09 VIS 198, förslag till ändring av stadsplan för kv
Bläckfisken mm, antagen 26 mars 1976. Stadsplanen anger område för industriändamål.
Motivering till att miljökonsekvensbeskrivning krävs/ inte krävs

Länsstyrelsen ansåg i yttrande, daterat 2012-06-26, att det är flera aspekter (påverkan på
stads- och landskapsbild, förorenad mark, flyg- och trafikbuller) som sammantaget gör
att en miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning behövs. Samråd har
därefter skett med länsstyrelsen och Region Gotland gör bedömningen att förslaget inte
innebär risk för påverkan på miljö, hälsa m fl faktorer av sådan omfattning att en
miljökorisekvensbeskrivning behövs. De frågor som länsstyrelsen lyfter i sitt yttrande så
som förorena mark, kulturmiljö, buller m m hanteras i planförslaget.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

~Region

~Gotland
Byggnadsnämndens sammanträde 2016-09-07

Protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2016-08-24

BN § 154
Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2012-06-20, § 112, med beslut om
planuppdrag.
Syftet med planläggningen är att omvandla nuvarande industtifastighet till ett
bostadsområde med flerbostads- och radhus. Området ska vara väl anpassat till
omgivningen vad gäller bebyggelsesttuktur, skala och utformning.
Samr§d

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2015-12-09, § 224, med beslut om samråd.
Samråd har genomförts med planförslaget daterat 2015-11-24. De yttranden som
inkommit finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter och de åtgärder som dessa har föranlett redovisas i en
samrådsredogörelse.
Följande ändringar av förslaget har skett:
o

Kravet på handel/verksamhet i de stora flerbostadshusen ändras till en bestämmelse
där möjlighet till verksamheter ges, men är ej ett krav.

o

För en ökad flexibilitet i planens norra del medges även alternativet flerbostadshus på
de ytor där radhus tillåts. Ytorna för s.k. "prick- och korsmark" har justerats. Den
tillåtna bruttoarean ökar med knappt 300 kvm. En bestämmelse införs om att
våningsantalet ska vara 3 (inte lägre) för att erhålla en god helhetsverkan i området.

o

Tillåten höjd på basvolymen på de stora flerbostadshusen ändras från 12 till 12.8 m.
Måtten för den indragna våningen justeras på långsidorna till 2 m.

o Tillåten yta för komplementbyggnader till radhus/ flerbostadshus regleras.
o

Förtydligande av text angående dagvattenlösningar.

o

Genomförandetiden ändras från 10 tillS år.

o Redaktionella ändringar.
Material som har tagits fram inför framtagandet av granskningshandlingarna:
o En bulleruttedning har gjorts för att utreda eventuell påverkan från befIntliga
utomhustennisbanor och eventuellt en ny i kv Valen.
o En geoteknisk undersökning samt undersökning av eventuella markföroreningar är
gjord.
Justerare:

lift

Utdragsbestyrkande:

I

f1

I

~Region

~Gotland
Byggnadsnämndens sammanträde 2016-09-07
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2016-08-24

BN § 154
• En 3D modell har tagits fram av regionen som underlag för analys av siktvyer,
volymer mm.
Bedömning

Gjorda ändringar följer syftet med planläggningen och förvaltningen bedömer att
förslaget kan skickas ut för granskning.

Skickas till
SBF enhet plan

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Förslag till detaljplan för

Visby Bläckfisken 1 m fl
Region Gotland

Granskningshandling
Ärendenr: BN 2012/310
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016
2016-08-24

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
GRANSKNING
BN 2012/310
Visby Bläckfisken 1 m fl
2016-08-24
____________________________________________________________________________________________

HANDLINGAR
Till planförslaget hör följande handlingar:
 Planhandling med plan- och genomförandebeskrivning
 Plankarta
 Samrådsredogörelse

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo

__________________________________________________________________________________
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Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland den
2012-06-20,§112. Planförslaget bedöms ha stöd i gällande fördjupad översiktsplan och hanteras med normalt planförfarande, enligt PBL 2010.
Planförslaget är upprättat på en grundkarta daterad 2015-11-11 (koordinatsystem SWEREF 99 18 45, höjdsystem RH00). Grundkartan har uppdaterats
2016-07-20.
Planens syfte och
huvuddrag

Syftet med planen är att omvandla nuvarande industrifastighet till ett bostadsområde med flerbostads- och radhus. Området ska vara väl anpassat till
omgivningen vad gäller bebyggelsestruktur, skala och utformning.
Arkitekturen ska ha en samtida arkitektur och hänsyn ska tas till områdets läge
intill Lummelundsväg, som är en stadsentré till Visby. Bebyggelsen ska ha en
stadsmässighet ut mot Lummelundsväg. Vikten av enhetlighet och öppenhet
innebär att s k attefallsåtgärder inte är tillåtna. I områdets närhet finns också
naturreservatet Galgberget och Visby innerstad att ta hänsyn till.
Parkmarken i nu gällande detaljplan ska även fortsättningsvis vara park med
skogskaraktär. Den begränsade kvarvarande mindre skogsdungen är en viktig
biologisk ”holme” mitt i det annars exploaterade och iordningställda. Den är
också värdefull för att fungera som bostadsnära natur och närskog för lek, ett
komplement till anlagda lekplatser. En tillgång och ett komplement till naturreservatet utan krav på särskilda föreskrifter.
Förslaget möjliggör byggande av bostäder, ca 6100 kvm BTA (bruttoarea) för
flerbostadshus och ca 4400 kvm BTA för radhus- eller flerbostadshus. För att
stärka stadsmässigheten längs Lummelundsväg och ge ytterligare liv åt området kan verksamheter integreras i de större flerbostadshusens bottenvåningar.

Bedömning av miljöpåverkan

Länsstyrelsen ansåg i yttrande, daterat 2012-06-26, att det är flera aspekter
(påverkan på stads- och landskapsbild, förorenad mark, flyg - och trafikbuller)
som sammantaget gör att en miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning behövs. Samråd har därefter skett med länsstyrelsen och Region
Gotland gör bedömningen att förslaget inte innebär risk för påverkan på miljö,
hälsa m fl faktorer av sådan omfattning att en miljökonsekvensbeskrivning
behövs. De frågor som länsstyrelsen lyfter i sitt yttrande så som förorenad
mark, kulturmiljö, buller mm hanteras i planförslaget.

PLANDATA
Areal

Planområdets yta är ca 15 850 kvm. Varav ca 3400 kvm är allmän platsmark.

Markägoförhållanden

Befintlig parkmark ägs av Region Gotland. Övrig mark är privat ägo.

Lägesbestämning

Området ligger i den norra delen av Visby, ca 300 m från ”Norrgattrondellen”,
på Lummelundsvägs västra sida, intill Rackethallen och bostadsområdet Norderbacka.

__________________________________________________________________________________
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översiktskarta

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 - Hela Visby, antagen
av kommunfullmäktige 2009-12-14, anges för området föreslagen/ändrad
markanvändning med bostäder i huvudsak. Den fördjupade översiktsplanen
anger även att Lummelundsväg är utpekad som en viktig entrésträcka i Visby
och förändringar som görs ska studeras och bedömas utifrån ett stadsentréperspektiv. Kvaliteten på Visbys entréer ska förbättras och utvecklas. Entrén är
viktig för bilden av staden, stadens identitet, rörelse och orientering i staden.

Detaljplaner

För området gäller detaljplan 09 VIS 198, antagen 1976-03-26. Planen anger
område för industriändamål och parkmark.

Kommunala beslut
i övrigt

I angränsande detaljplan för Norderbacka, 09-P-154 antagen 2008-05-14, redovisas att Sjöliljegatan föreslås förlängas genom kv Bläckfisken.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Inom planområdet finns en mindre skogsdunge som angränsar till naturreservatet Galgberget. Det är en yta som till stor del är starkt kuperad med krön
och sänkor om vartannat. En övergång till kalhäll med mer tunna jordlager gör
sig tydlig mot naturreservatet i områdets nordvästra del. Den utgör en värdefull grönkil in mot bebyggelsen, övriga delar är bebyggda eller hårdgjorda/grusade för befintlig verksamhet med bilverkstad och försäljning.
Den kuperade marken framstår i sammanhanget som avvikande och tillskapad
i förhållande till sin omgivning. Måhända har marken påverkats av den tidigare
näring med kalkbruk som funnits strax intill. Sänkorna i området har emellertid
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gett förutsättningar för en bättre jordmånsbildning än för övrig närliggande
omgivning och därtill också en mer frodig vegetation. Framför allt med ett
stort buskinslag. Rikligt förekommande är bland annat oxbär, vildros, skogstry
och idegran, därtill också vedartade klätterväxter såsom murgröna och vildkaprifol. De sistnämnda finner stöd i ett lågvuxet trädbestånd med i huvudsak
tall och oxel och ger med sitt växtsätt både stämning och karaktär. I den södra
delen av området löper en lövträdsridå med vanlig skogslönn tillsammans med
sykomorlönn.
Den begränsade kvarvarande mindre skogsdungen är en viktig biologisk ”holme” mitt i det annars exploaterade och iordningställda. Skogsdungen kan med
fördel bevaras i sitt mer naturlika tillstånd, med stor artrikedom och ett rikt
småfågelliv. Den är också värdefull för att fungera som bostadsnära natur och
närskog för lek, ett komplement till anlagda lekplatser. En tillgång och ett
komplement till naturreservatet utan krav på särskilda föreskrifter.
Vattenskydd

Planområdet ligger inom skyddsområde för kris-/reservvattentäkt för Visby
lasarett.

Geotekniska
förhållanden

En översiktlig markteknisk undersökning har utförts av AB PentaCon, daterad
2015-12-03. Undersökningen har omfattat en översiktlig geoteknisk undersökning och en översiktlig miljöteknisk markundersökning.
Området bedöms vara byggbart och ingen risk för sättningar föreligger under
förutsättning att man schaktar bort all organisk jord, asfalt och fyllningsjord
före grundläggning och ersätter med packad nytillförd friktionsjord eller
sprängsten. Parkeringsgaraget kommer att grundläggas både på berg och på
fyllningsjord vilket måste beaktas i detaljprojekteringsskedet. Grundvattennivån bedöms, med ledning av SGU:s kartunderlag ligga ca 8-15 m ned i kalstensberget.
Vid grundläggningsarbetena krävs inga speciella markförstärkningsåtgärder. Allt
schaktarbete ska bedrivas med hänsyn till aktuell jordart, rådande vattensituation samt rådande väderförhållanden. Lossning av berg ska ske med försiktig
metod, fräsning eller sprängning. Kraftiga vibrationer kan påverka sprickstrukturer i kalkstensberget och påverka vattenflöden så att ökad inströmning erhålls i bergsskärningen.
Belastningar av marken kan genomgående, med ovanstående förutsättningar,
utföras utan risk för skadliga, ojämna sättningar. Ej heller föreligger risk för
stabilitetstekniska problem.

Förorenad mark

På fastigheten bedrivs idag bilförsäljning, verkstad, tvätthall, lackering och bensinstation. Enligt länsstyrelsens register över misstänkta förorenade områden
har även åkeri bedrivits på platsen. Eventuella föroreningar efter ovanstående
typ av verksamheter är normalt möjliga att sanera. Byggande av bostäder bör
därför vara möjligt. Vid avveckling av bensinstation ska cisterner och till dessa
tillhörande ledningar tas upp och omhändertas.

Under 2007 gjordes en utredning utifrån dagens verksamhet, mindre känslig
markanvändning (MKM), som inte visade på några större föroreningar. För att
kunna ändra markanvändningen till bostäder har en kompletterande utredning
för känslig markanvändning (KM) gjorts av AB PentaCon, daterad 2015-12-03.
För den aktuella fastigheten ska känslig markanvändning gälla om inte en platsspecifik bedömning kan visa att andra riktvärden kan användas utan att göra
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avkall på skydd av människors hälsa och på miljö.
Enbart måttliga halter av föroreningar har konstaterats. Analyserade halter
ligger i några fall något över riktvärden för känslig markanvändning. Behov av
sanering på fastigheten bedöms vara måttlig och bör inte vara hinder för fortsatt planläggning av bostadsfastigheten. Det är viktigt att kontroll av mark sker i
samband med att alla cisterner m m tas upp. Det är störst risk att eventuella
föroreningar finns under cisterner vilket är svårt att kontrollera innan uppgrävning. Det finns nedgrävda cisterner både under själva bensinstationen och i den
södra delen av fastigheten (tidigare använda för eldningsolja). En administrativ
bestämmelse finns om att bygglov får ej ges förrän sanering av förorenad mark
är gjord enligt saneringsplan.
Även förslagen parkmark har undersökts (AB PentaCon 2016-06-03). Utförd
platsspecifik beräkning av riktvärde för PAH H bedöms vara relevant och inga
saneringsåtgärder är nödvändiga. Odling är inte lämpligt inom parkområdet.
Vid exploateringen är det viktigt att vara uppmärksam på eventuella föroreningar som kanske inte hittats i samband med undersökningarna. Om en förorening upptäcks och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön ska underrättelse omgående ske till miljö- och
hälsoskyddsnämnden enligt 10 kap 11 § i miljöbalken.
Radon

Området bedöms vara ett lågriskområde för radon men delar av området kan
vara karstpåverkat vilket innebär att markradonundersökningar ska göras inför
byggnation.

Kulturmiljö och fornläm- Planområdet gränsar direkt till områden med befintlig bebyggelse, i huvudsak
ningar
bostäder, samt ett idrotts- och rekreationsområde med en rackethall. Drygt
300 meter åt sydväst ligger Östergravar som utgör gräns både för världsarvet
Hansestaden Visby och riksintresset för kulturmiljövården. Naturreservatet
Galgberget och den medeltida galgen och ruinen av en kalkugn, Byströms kalkugn även kallad Visbybergs kalkbruk, från mitten av 1800-talet finns i närområdet.
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Kalkugnsruinen vid gångstråket i närområdet

Inga kända fornlämningar eller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse finns inom
planområdet, men hela Galgberget har sedan medeltiden tjänat som stenbrott
där sten bröts och användes till att bygga ringmuren, kyrkor och profana byg
byggnader i Visby innerstad.
Planförslaget har anpassats i struktur och skala till angränsande bebyggelse för
att skapa en god helhetsverkan. Aktuellt planområde utgör en komplett
komplettering
till befintlig bebyggelsestruktur. Högsta nockhöjd förde
de stora flerbostadshusen
mot Lummelundsväg sätts till ca 17 meter, ca 2 meter lägre än GotlandsHems
bebyggelse ut mot klinten och någon meter högre än Riksbyggens bebyggelse
närmare Lummelundsväg.
Lummelundsvä Radhusbebyggelsens (alternativt flerbostadshus)
nockhöjd begränsas till ca 11,5 meter, en anpassning till radhusbebyggelsen
inom kvarteret Trilobiten.
Trilobiten

Gotlandshems bebyggelse mot klinten

Riksbyggens bebyggelse mot Lumm
Lummelundsväg
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Höjdbegränsningen på ca 17 meter utgår från den befintliga bebyggelse som
har tillkommit på senare tid. Bebyggelsen mittemot Stjärngatan har en noc
nockhöjd på ca 14 meter och längre västerut i kv Guldfisken har byggnaderna en
höjd på ca 7 meter. Husen ska placeras med gaveln mot Lumm
Lummelundsväg för att
säkra de siktvyer
siktvyer genom området som ger möjlighet till viss havskontakt. Det
har också varit en ambition att säkerställa gånggång och cykelstråk genom området
ut i det omgivande strövområdet.
Volymstudier har gjorts i en 3D-modell
modell över området och föreslagen bebygge
bebyggelse smälter väl in i befintlig bebyggelsemassa. Strukturen längs Lummelundsväg
blir bättre och på så sätt stärks siktvyn in mot världsarvet. Upplevelsen av
ringmuren påverkas ej, den skyms av stora befintliga
befintliga träd söder om kv Guldfi
Guldfisken. Vyn från havet och innerstaden påverkas ringa. Taken på flerbostadshusen
kommer troligtvis att anas
ana men inte skapa en ny siluett.

Vyy över Lummelundsväg från norr mot söder – Illustration Wisab

Lummelundsväg utgör en viktig entré till Visby norrifrån och föreslagen beby
bebyggelse kan bidra till att förstärka kvaliteten på stadsentrén. Önskemålet om enhetlighet och öppenhet innebär att s k attefallsåtgärder inte är tillåtna.

Befintlig bebyggelse
b
längs Korallgatan

Lummelundsväg mot Visby norrifrån

Bebyggelseområden
Bostäder

Planförslaget medger en bebyggelse för främst bostäder med en bygg
byggrätt fördelad på flerbostadshus, ca 6100 kvm bta (exklusive
exklusive eventuell inglasning av
balkonger och källare)
källare och ca 4400 kvm bta för radhus (ca
ca 29 st radhus). I den
nordöstra delen kan radhusen ersättas av flerbostadshus i tre våningar
våningar. En
komplettering med dessa hustyper i denna del av Visby bidrar till en bra bla
blandning av olika bostadstyper
bostadstyp och upplåtelseformer. Exploat
Exploateringsgraden (bruttoarea per fastighetsarea) är ganska hög i kvarteret med flerbostadshusen söder
om Sjöliljegatan, knappt 1.0, eftersom parkeringen löses i källarplanet. I ra
radhuskvarteret norr om Sjöliljegatan blir exploateringsgraden drygt 0.5.
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Idéskiss situationsplan – med alternativet flerbostadshus i nordost, Wisab

Idéskiss situationsplan – med alternativet radhus i nordost, Wisab
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Flerbostadshusen (sydväst om Sjöliljegatan)
Husen, i form av lamellhus, placeras rytmiskt med gavlarna mot Lummelundsväg, i likhet med omgivande bebyggelse. Fasaderna ska inte vara uppbrutna.
Detta stärker och tydliggör entrén till Visby. Gavelställda hus ger samtidigt området en öppenhet och kontakten med havet och tillgängligheten till naturreservatet möjliggörs. För att stärka stadsmässigheten längs Lummelundsväg och
ge ytterligare liv åt området kan verksamheter integreras i de stora flerbostadshusens bottenvåningar. Planförslaget reglerar att halva ytan av bottenvåningarna får användas för handel eller annan verksamhet som inte är störande
för boende. Lokalerna ska placeras mot Lummelundsväg.
Maximal nockhöjd sätts till ca 17 meter (+ 61.0 m över havet) vilket möjliggör 5
våningar. För att hålla nere skalan och ytterligare anpassa till kringliggande
bebyggelse ska den 5:e våningen ha en utformning som upplevs nätt och vara
indragen minst 3 meter vid gavlarna och 2 meter vid långsidorna. Taket ska
vara flackt, mindre än 30 graders lutning, och inte kraga ut allt för mycket. Fasadhöjden på basvolymen får inte överskrida 12.8 meter för att upplevelsen av
takfoten ska harmoniera med omgivande bebyggelse.
Byggrätten ska fördelas lika på tre byggnader, alternativt fyra smalare hus.
Gårdarna ska hållas fria från komplementbyggnader för att ge en lugn och tydlig struktur med luftighet och goda solförhållanden. Möjlighet att bygga förråd,
miljöstationer m m finns i källarplanet samt på den korsmarkerade ytan.
Radhusen (eller alternativt flerbostadshus)
Radhusbebyggelse ska byggas i tre våningar, nockhöjd max ca 11.5 meter
(+ 55.5 m över havet) för att åstadkomma en stadsmässighet och en till omgivningen anpassad skala. Radhusen får en privat baksida och en entrésida där t ex
carport får uppföras. Nordost om Sjöliljegatan tillåts även flerbostadshus som
alternativ till radhus. Samma krav på våningsantal gäller för detta alternativ.

Skiss av vy över Lummelundsväg mot sydväst – alternativ radhus, Wisab
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Tillåten yta för komplemenbyggnader på ”korsmarken” är 20 m2 per radhus
eller 150 m2 per flerbostadshus. En enhetlighet avseende plank, spaljéer mm
bör eftersträvas. Detta gäller även plantering närmast Lummelundsväg där
någon form av allé skulle bidra till en fin inramning och stärka strukturen
ytterligare.

Skiss av vy över Lummelundsväg mot sydväst - alternativ flerbostadshus Wisab

Samtliga hustyper
För samtliga hustyper gäller att arkitekturen bör vara samtida och som en anpassning till omgivande miljö och bebyggelse bör färgsättningen vara mjuk och
dov, skarpa färger och vitt bör undvikas. Vid byggnation med fasadelement bör
dessa ha en bearbetning, se exempel i nedanstående inspirationsbilder.

Inspirationsbilder med bearbetade fasadelement

Vindar får inte inredas för att hålla nere byggnadsvolymerna och skalan. Komplementbyggnader såsom carport, miljöstationer och förråd inom området får
ha en högsta nockhöjd på 3,5 meter.
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Områdets föreslagna struktur, där en förlängning av Sjöliljegatan till Lummelundsväg delar kvarteret i två områden, öppnar upp kvarteret och skapar tydliga kopplingar till angränsande natur- och bebyggelseområden. Nuvarande
verksamhet innebär att kvarteret upplevs tämligen rörigt, slutet och stängt.

Vy över dagens verksamheter i kv Bläckfisken

Arbetsplatser, övrig bebyggelse

Inom planarbetet planeras inga stora arbetsplatser. För att öka kvaliteterna i
planområdets stadsnära läge får hälften av ytan på de stora flerbostadshusens
bottenvåningar användas för handel eller annan verksamhet som inte är störande för boende. Lokalerna ska placeras mot Lummelundsväg. I närområdet
finns flera arbetsplatser av varierande storlek.

Offentlig och kommersiell service

I planområdets närområde finns förskola och skola F-6, rackethall, mataffär,
restaurang, konditori mm. Avståndet till annan service, högstadieskola och det
kommersiella utbudet i Visby innerstad och Östercentrum är cirka 1 km.

Tillgänglighet

Tillgängligheten till och inom området är god ur flera aspekter. Området är
tämligen plant och ligger centralt i Visby med service på nära håll. Kollektivtrafik (stads- och landsbygdstrafik) finns på Lummelundsväg.

Friytor
Lek och rekreation

I anslutning till bostäderna, på kvartersmarken, ska finnas möjlighet att ordna
närlekplats (småbarnslek) och gemensamma uteplatser för de boende mm.
Större kvarterslekplats finns bl a i Östergravar. I direkt anslutning till det södra
bostadskvarteret finns en liten isolerad skogsdunge, som lämnas orörd och för
fri utveckling (som parkområde). Den blir ett bra komplement till anlagda lekplatser då barn behöver orörd ”vild” natur för sin utveckling, men även en plats
för vuxna att kunna vila ögonen på grön natur mitt bland alla hus i området.
På grannfastigheten västerut finns en rackethall och tennisbanor utomhus.
Närheten till det kommunala naturreservatet Galgberget ger en närmiljö som
erbjuder värdefull natur och goda rekreationsmöjligheter.
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Tennisbanor och rackethall på grannfastigheten

Naturmiljö

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Gångstråk till naturreservatet Galgberget

Den västra delen är i gällande detaljplan utlagd som parkmark och ska även
fortsättningsvis utgöra allmän platsmark med ändamålet park. Skogsdungen
utgör en värdefull grönkil in mot bebyggelsen och en buffertzon mot angränsande idrottsområde med bl a tennisbanor utomhus. Den är en del av ett sammanhängande grönstråk och en del av angöringen till naturreservatet Galgberget. Området ska skötas och ges en karaktär som omgivande grönområden/tätortsnära skog.

Skogsdungen i den västra delen av planområdet

Gatunätet ska kopplas samman med intilliggande område genom att Sjöliljegatan förlängs genom planområdet och ansluts mot Lummelundsväg.
Gång- och cykelväg finns längs Lummelundsvägs båda sidor. Ny lokalgata utformas så att cykel- och biltrafik kan samsas. Separat trottoar anläggs för de
gående. Total bredd på lokalgatans vägområde är samma som inom Norderbacka, 7 meter.

Kollektivtrafik

Både landsbygds- och stadstrafiken passerar på Lummelundsväg. Hållplats finns
i områdets omedelbara närhet.

Parkering, angöring och
utfart

Parkering ska lösas på den egna fastigheten eller på en gemensamhetsanläggning inom planområdet. Antalet parkeringsplatser ska uppfylla de krav som
ställs i regionens parkeringsriktlinjer. För att få ett trevligare och grönare gaturum är parkering inte tillåten närmast Lummelundsväg.
__________________________________________________________________________________
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Parkering för radhusen, samt eventuella flerbostadshus nordost om Sjöliljegatan, kan lösas genom markparkering. Under byggrätten för de stora flerbostadshusen ska större delen av parkeringsbehovet lösas genom att bygga ett
parkeringsgarage (ca 62 platser), med nedfart från kvartersgatan. Parkeringsgaraget är en nödvändighet för att möjliggöra den höga exploateringsgraden.

Illustration p-garage, Wisab/Structor 2016-02-22

Med hänsyn till områdets lokalisering och närhet till centrum och annan viktig
samhällsservice så finns mycket goda förutsättningar för boende och besökare
att ta sig till och från området med cykel. Vid bostäder bör cykelparkeringar
ligga i anslutning till entré för både boende och besökare. Cykelparkering för
boende bör alltid lokaliseras på kvartersmark, vara väderskyddad och erbjuda
möjlighet att låsa fast cykeln i ramen. I flerbostadshus bör det även finnas möjlighet till cykelparkering inomhus i markplan där det även bör finnas eluttag för
att kunna ladda en elcykels batteri.
Angöring till bostäderna ska ske via kvartersgator. Ytor för angöring och
gemensam parkering finns avsatt inom kvarteret. Anslutningarna för kvartersgatorna mot Sjöliljegatan och Korallgatan regleras av trafiksäkerhetsskäl, man
vill undvika in-/utfarter för nära Lummelundsväg. Kvartersgatorna föreslås få
namnet Ammonitgatan.
Förutom den nya anslutningen av Sjöliljegatan tillåts ingen ytterligare utfart/infart mot Lummelundsväg.

Störningar
Buller

Lummelundsväg föreslås få en hastighetsbegränsning på 40 km/h. Byggrätterna
för bostäder placeras ca 18 m från vägmitt och klarar då ekvivalentvärdet 55
dBA vid fasad. Gemensamma uteplatser där riktvärdet max 70 dBA klaras bör
iordningställas på gårdarna, minst ca 30 m från vägmitt. En utveckling av Hangarvägen/Broväg, enligt den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet, syftar också till att minska trafikbelastningen på den inre delen av Lummelundsväg.
Planområdet berörs inte av gällande bullerkurvor för flygtrafik, Max 70 dBA
(civilt flyg) och FBN 55 dBA (civilt och militärt flyg).
Närheten till utomhustennisbanorna bedöms inte innebära någon störningsrisk. Avståndet mellan befintliga banor och närmaste bostadstomt är ca 40 m.
Structor Akustik AB har utfört en bullerberäkning, daterad 2015-12-14, med
avseende på ljud från befintliga utomhustennisbanor vid planerade bostäder.
Högst förväntad ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostad beräknas till 36 dBA
och maximal ljudnivå till 52 dBA. Beräknad ljudnivå jämförs med Boverkets
riktvärden för ny bostadsbebyggelse vid industri mm – ekvivalent utomhus 50
dBA dag och 45 dBA kväll. För impulsljudet sänks riktvärdena ytterligare med 5
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dBA till 45 respektive 40. Riktvärdet för maximal ljudnivå vid bostad är 55 dBA.
Beräknade ljudnivåer bedöms sålunda klara gällande riktvärden även med hänsyn till återkommande impulsljud.
En kompletterande utredning har gjorts (Structor Akustik AB, 2016-05-10) för
att bedöma eventuell störningsrisk om en tredje bana anläggs öster om befintliga banor. Utredningen visar att riktvärdet överskrids något för byggrätten
längst i söder. Det bedöms dock inte utgöra en olägenhet eftersom byggrätten
är avsedd för radhus och uteplatser kan ordnas på flera sidor. (En 3 m hög skäm
längs den sydöstra sidan av banan skulle innebära att riktvärden klaras helt.)

Situationsplan, Structor Akustik AB

Befintlig situation – 2 banor, Structor Akustik AB

Utbyggnadsalternativ - 3 banor, Structor Akustik AB
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Åtgärdsförslag – 3 banor med skärm, Structor Akustik AB

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Dricksvatten
Dricksvatten kan bara levereras till ca +55 m ö h och marken ligger på ca +43,
vilket innebär cirka 12 m till högsta tappstället. Vid högre byggnation måste
exploatören bygga en tryckstegring till sin egen installation.
Utöver dricksvattenförsörjning finns krav avseende tillgången på brandposter
vilket finns beskrivet under Tekniska frågor – Brandsäkerhet.
Spillvatten
För avloppet krävs inga speciella åtgärder. Förbindelsepunkt kommer att anläggas vid fastighetsgräns och dess exakta läge bestäms i dialog mellan exploatör
och VA-huvudman.
Dagvatten
Dagvattnet ska i möjligaste mån omhändertas inom den egna fastigheten. Särskild omsorg ska ägnas åt omhändertagande av vatten från tak och hårdgjorda
ytor. Dag- och dränvatten ska avledas ovan mark över infiltrationsytor där vattnet ges möjlighet att infiltreras, renas och fördröjas innan det leds vidare till
det kommunala systemet. Utjämningsmagasin ska i likhet med Regionens planering för dagvatten motsvara ett omhändertagande av ett s k 20-årsregn.
Om allt dagvatten omhändertas inom fastigheten utgår ingen anslutningsavgift
för dagvatten. Dagvattenlösningen ska godkännas av Regionen. Galvaniserat
material eller liknande byggmaterial som kan orsaka förorenat dagvatten får
inte användas. I övrigt ska den av Region Gotland framtagna och under antagande dagvattenstrategin följas.
Ledningsnät
Förbindelsepunkt för de regionala VA-ledningarna kommer att anläggas vid
gränsen för varje nybildad fastighet.

För att möjliggöra den planerade byggnationen måste befintliga dag-, spill- och
vattenledningar flyttas för att inte hamna under den planerade bebyggelsen.
Ny sträckning blir i den förlängda delen av Sjöliljegatan och längs cykelbanan på
Lummelundsväg. En 120 meter lång och 5.5 meter djup ledningsgrav måste
grävas. Arbetet kan inte utföras förrän befintliga byggnader har rivits. Vidare
måste en sträcka på ca 200 meter spillvattenledning byggas om i närheten av
kvarteret Lotteriet 1, för att ledningsnätet ska kunna ta emot de ökade mängderna hushållsspillvatten.
__________________________________________________________________________________
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Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
miljövänliga lösningar optimeras. Området är idag anslutet till fjärrvärmenätet.

El

Området ska anslutas till GEAB:s ledningsnät.

Avfall

Avfallshanteringen sker genom regionens försorg. Exploatören ansvarar för att
tillgängligheten blir god och att hämtningen kan ske på ett bra sätt enligt gällande regler. Möjlighet finns att ordna detta längs kvartersgatorna. Radien på
eventuell vändplan ska vara minst 9 meter.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan

Samråd 1:a kvartal 2016
Granskning 3-4:e kvartal 2016
Antagande vintern 2017
Färdigställande av det regionala VA-nätet inom planområdet kan ske tidigast 6
månader efter avveckling av befintliga byggnader.

Ansvarsfördelning

Region Gotland utför erforderlig flyttning av dag-, spill- och vattenledningar.
Regionen anlägger även nya spillvattenledningar nedströms planområdet för
att klara det ökade tillflödet. Regionen upprättar förbindelsepunkter till samtliga nybildade fastigheter. Regionen anlägger ca 110 meter gata på allmän
platsmark.
Inom kvartersmark ansvarar exploatören för genomförande av planen. Detta
omfattar bland annat anslutning av el och kommunikationsledningar, liksom
spillvattenledningar och vattenledningar inklusive pumpar för tryckstegring.
Exploatören ska i görligaste mån omhänderta dagvattnet inom fastigheten.
Exploatören ansvarar även för all fastighetsbildning, bildande av eventuella
gemensamhetsanläggningar och servitut samt att byggnader, kvartersgata,
infarter, garage och parkeringsplatser iordningställs.
I samband med byggnationen skall exploatören utföra erforderliga geotekniska undersökningar samt övriga för exploateringen nödvändiga undersökningar. Exploatören ansvarar för eventuella arkeologiska undersökningar, marksaneringsundersökningar och marksanering.
Exploatören har hela kostnadsansvaret för hela exploateringen och står därmed för alla kostnader inklusive kostnaderna för samtliga regionala åtaganden.

Huvudmannaskap

Regionen är huvudman för den allmänna platsmarken.

Avtal

Plankostnadsavtal har upprättats mellan regionen och exploatören.
Exploateringsavtal, som reglerar genomförande- och kostnadsansvar för anläggandet av gator och VA-anläggningar m m, ska upprättas mellan Region
Gotland och exploatören innan antagandet av detaljplanen. För rätta fullgörandet av sina åtaganden ska exploatören hos Region Gotland ställa säkerhet
till ett värde motsvarande kostnaderna för anläggande av infrastruktur, fastighetsbildning m m. Säkerheten ska vara regionen tillhanda senast dagen före
antagande av detaljplanen.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,

Området för lokalgatan ska genom fastighetsreglering överföras från Gotland
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gemensamhetsanläggning, servitut m m

Visby Bläckfisken 1 till regionens fastighet Visby Galgberget 1:1.
Beroende på vilka fastigheter som kommer att bildas och vilken eller vilka
ägande- och upplåtelseformer som väljs kan för kvartersgata, markparkering,
parkeringsgarage och avfallshanteringen behov uppstå av att bilda gemensamhetsanläggning alternativt servitut. Bildas gemensamhetsanläggning ska
denna förvaltas av en samfällighetsförening. Exploatören ska utan ersättning
överlåta gemensamhetsanläggningen med tillhörande mark till samfällighetsföreningen.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om genomförandet av
ny detaljplan är ekonomiskt lönsamt och därmed realistisk att genomföra, d v
s att planvinst uppkommer.
Genomförandet av planen medför kostnader för byggande av olika anläggningar m m. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader som
detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer kan detaljplanen
anses ekonomiskt lönsam. Genomförandet av detaljplanen medför inga kostnader för regionen.

Exploatörens kostnader
och intäkter

Exploatörens ungefärliga kostnader för de åtgärder som kommer att utföras av
regionen:
Ny spillvattenledning nedströms
ca 1,5 Mkr
Flytt av VA-ledning inom planområdet
ca 1,5 Mkr
Återställande av gc-bana
ca 0,8 Mkr
Anläggande av lokalgata inkl belysning
ca 0,8 Mkr
Totalt
ca 4,6 Mkr
I övrigt kommer exploatören att ha kostnader för fastighetsbildning, ledningsrättsförrättning, markarbeten, anläggande av kvartersgata, markparkering,
garage, VA-ledningar inom kvartersmark inklusive tryckstegring för dricksvattnet, LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten), uppförande av byggnader
mm. Intäkterna kommer att hänföras till försäljning av de färdigbildade fastigheterna alternativt uthyrning av lägenheter och lokaler.

Inlösen, ersättning

Ingen ersättning utgår för den mark som behövs för lokalgata.

Tekniska frågor
Brandsäkerhet

Området skall enligt ”Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Gotlands
kommun” ha ett brandpostnät med ett längsta avstånd om 150 meter mellan
brandposterna. Om gatunät eller motsvarande inte ger åtkomlighet till byggnaden ska särskild räddningsväg anordnas. För byggnader högre än fyra våningar medför det krav på utrymme och anpassad mark för användande av
bärbar stegutrustning. Tillgängligheten för räddningstjänsten i övrigt ska vara
sådan att utrustning för utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer
än 50 meter från uppställningsplats för brandfordon.

Tekniska utredningar

Under planprocessen har bl a en bullerberäkning avseende närheten till utomhustennisbanorna, en översiktlig geoteknisk undersökning och en kompletterande utredning för känslig markanvändning (KM), avseende markföroreningar
gjorts.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Natur- och kulturvärden
Riksintresse och kulturmiljö

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Åtgärder får
inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Området ligger inom riksintresse för naturmiljövården, riksvärdena är i huvudsak knutna till klinten och strandvallar. Aktuellt planområde används idag för
industriändamål och park, ingen minskning av parkmarken föreslås varför
riksintresset inte berörs.
Aktuellt planförslag bedöms inte innebära påtaglig skada på riksintresset Visby
flygplats, varken utifrån hinderfrihet eller buller. Planförslaget berör inte heller
influensområdet till försvarsmaktens riksintresseområde.
Riksintresset Visby innerstad och världsarvet
Visbys placering i landskapet, med omgivande gles bebyggelse och den frilagda
ringmuren är ett av de starkast uttryckta värdena i motiveringen till världsarvsstatus. Ett respektavstånd och en underordnad skala har varit rådande i
mötet med muren och det närmast omgivande landskapet. Det har sedan
länge funnits en outtalad gräns för vilken höjd tillkommande bebyggelse kan
ha utan att störa och konkurrera med ringmuren och den obrutna skyline som
utgör Visbys fond. Den medeltida galgen låg helt öppen för att avrättningarna
skulle skönjas och ha en avskräckande inverkan redan på avstånd och vid ankomst från havet.
De föreslagna flerbostadshusen är placerade i ett sammanhang av befintlig
bebyggelse, längs Lummelundsväg, och har därmed inte samma öppna läge
som de byggda punkthusen ut mot klinten har. Byggnadernas nockhöjd är
också lägre. Föreslagen bebyggelse stärker upplevelsen av Lummelundsväg, en
av infartsvägarna till Visby innerstad och påverkar inte siluetten och upplevelsen från havet eller förståelsen av galgens funktion i relation till staden. Inga
kulturvärden finns utpekade inom området.
Eftersom föreslagen bebyggelse inramas av parkmarken, följer befintlig bebyggelsestruktur och den på platsen rådande formen och skalan, bedöms inte
planförslaget innebära påtaglig skada på riksintresset Visby innerstad eller
negativt påverka världsarvet.

Sociala värden
Barnperspektivet
(RF § 39/2010 och
RS § 264/2011)

Förenta Nationernas Barnkonvention är ständigt närvarande under ett planeringsarbete, då de är en förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Det tilltänkta bostadsområdet ska utformas tryggt och tillgängligt. Närhet till
kollektivtrafik, skola och förskola ger goda förutsättningar för en bra livsmiljö,
inte minst för barn. Området integreras i en stadsstruktur, i direkt anslutning
till en separat gc-väg längs Lummelundsväg, vilken är en del av ett större
sammanhängande gc-nät. Närheten och tillgången till grönområden är också
mycket god, vilket ger möjlighet för lek och utevistelse.

Jämställdhetsperspektivet (KS §

Bostadsområdets centrumnära placering i en upplyst stadsmiljö, samt närheten till natur, förskola, skola, gc-vägar, kollektivtrafik och kommersiell service
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257/2009)

innebär goda möjligheter för ett tryggt och jämställt boende.

Tillgänglighet

Området knyter an till närliggande natur och bebyggelseområden med bl a
bostäder. Detaljplanen säkerställer förbindelser till det kommunala naturreservatet Galgberget, bl a genom lokalgatan, vilket ger möjlighet till ett aktivt
och attraktivt friluftsliv i bostadens närhet för alla åldrar.
Området är plant, vilket ger goda förutsättningar för funktionshindrade att
röra sig, på såväl gator, kvartersgator och gångstråk genom och inom området.
Parkeringsplatser reserveras på respektive fastighet och i vissa delar finns
tillgång till ett parkeringsgarage.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har utformats med utgångspunkt att hushålla väl med befintliga
resurser. Bebyggelsens utformning och allmänhetens tillgänglighet till området
ger förutsättningar för en god bebyggd miljö och en god hushållning med mark
och byggnader. Bebyggelseområdet får stora kvaliteter med en blandad
stadsmässig bebyggelse i de centrala delarna av Visby och samtidigt en närhet
till grönområden. Detaljplanens bestämmelser har utformats särskilt för att
uppnå en omsorgsfull utformad bebyggelse som tillvaratar och utvecklar platsens förutsättningar.

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer

Planens genomförande bedöms inte medföra risker för betydande miljöpåverkan. De miljörisker som identifierats har hanterats okomplicerat i planprocessen utan att planen har behövt en separat miljökonsekvensbeskrivning. Planen
medför en förbättring av området då förorenad mark kommer att saneras
samt att närmiljön för de boende i planområdena runt omkring får en bättre
närmiljö utan nuvarande verksamhet som nära granne.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer för buller kommer inte överskridas då buller hanterats
väl i planprocessen.
Miljökvalitetsnorm för luft överskrids ej även om trafiken tidvis är intensiv på
Lummelundsväg. Större korsningar med längre stopp saknas så därför bedöms
avgasnivåerna vara väl under risken för ett överskridande av miljökvalitetsnormen.
Miljökvalitetsnorm för vatten är inte relevant för planen.

Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter det att beslut om antagande av detaljplanen har vunnit laga kraft.

Övrigt

Sanering, enligt godkänd saneringsplan, ska vara gjord innan bygglov får ges.
Redovisade ytor för gemensamhetsanläggningar avseende angöring/parkering/avfallshantering/gångstråk ska vara tillgängliga för samtliga
byggrätter inom respektive kvarter.
Region Gotland är huvudman för allmän plats.
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Medverkande tjänstemän

Eva Werkelin planarkitekt - planförslag
Lena Beckman, planingenjör - plankarta &layout
Lennart Klintbom, Anna Wikström, trafikplanerare - trafikfrågor
Per Seigerlund, markingenjör - genomförandefrågor
Rikard Widén, va-utvecklare - vatten & avloppsfrågor
Christian Hegardt stadsarkitekt- gestaltningsfrågor
Mikael Westberg, bygglovarkitekt - bygglovsfrågor
Maria James, kommunantikvarie - kulturmiljöfrågor
Claudia Castillo miljöskyddsinspektör - markföroreningar
Jimmy Holpers regionekolog & Niclas Fredriksson landskapsarkitekt- miljö &
natur
Kerstin Jakobsson kartingenjör - grundkarta & fastighetsförteckning
M fl

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 24 augusti 2016

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Eva Werkelin
planarkitekt
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Dnr BN 2012/310

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Visby Bläckfisken 1 m fl, Region Gotland

Byggnadsnämnden beslutade 2015-12-09, § 224, att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle samråda
med ett planförslag daterat 2015-11-24.
Planförslaget har under tiden den 18 december 2015 t o m den 29 januari 2016 varit ute på samråd
enligt 5:e kapitlet, 20§, plan- och bygglagen. Inkomna yttranden (S1 – S14) finns på
samhällsbyggnadsförvaltningen. Annons har varit införd i Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar
den 19 december 2015.
Med anledning av inkomna synpunkter har planförslaget reviderats i vissa avseenden. Nedanstående
ändringar och bemötanden ligger till grund för granskningsförslaget.

ÄNDRINGAR AV FÖRSLAGET EFTER SAMRÅDET









Kravet på handel/verksamhet i de stora flerbostadshusen ändras till en bestämmelse där möjlighet
till verksamheter ges, men är ej ett krav.
För en ökad flexibilitet i planens norra del medges även alternativet flerbostadshus på de ytor där
radhus tillåts. Ytorna för s k ”prick- och korsmark” har justerats. Den tillåtna bruttoarean ökar med
knappt 300 kvm. En bestämmelse införs om att våningsantalet ska vara 3 (inte lägre) för att
erhålla en god helhetsverkan i området.
Tillåten höjd på basvolymen på de stora flerbostadshusen ändras från 12 till 12.8 m. Måtten för
den indragna våningen justeras på långsidorna till 2 m.
Tillåten yta för komplementbyggnader till radhus/flerbostadshus regleras.
Förtydligande av text i planbeskrivningen angående dagvattenlösningar.
Genomförandetiden ändras från 10 till 5 år.
Redaktionella ändringar.

Material som har tagits fram inför framtagandet av granskningshandlingarna:
 En bullerutredning har gjorts för att utreda eventuell påverkan från befintliga
utomhustennisbanor och eventuellt en ny i kv Valen.
 En geoteknisk undersökning samt undersökning av eventuella markföroreningar är gjord.
 En 3d modell har tagits fram av regionen som underlag för analys av siktvyer, volymer mm.

Instans/
Inkommande datum

Synpunkter/Åtgärder

Statliga och kommunala nämnder och styrelser
Hälso- och

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen väljer att inte svara.

2

sjukvårdsförvaltningen,
2015-12-18 (S1)
Polisen, 2016-01-12
(S4)

Ingen erinran.

Barn- och
utbildningsnämnden,
2016-01-19 (S5)

Ingen erinran mot förslaget i sak.
Konstaterar dock att antalet platser inom förskola och skola redan idag
är, i stort sett, maximalt utnyttjat. Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen kommer under 2016 att redovisa hela öns
beräknade behov av platser på kort och lång sikt.
Trafiksituationen bör beaktas. För att kunna säkerställa en trygg
trafikmiljö för barnen krävs att säkra över- eller undergångar planeras i
anslutning till Lummelundsväg samt Broväg.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

De fördjupade översiktsplanerna bör kunna utgöra ett bra långsiktigt
planeringsunderlag för förskola och skola. I framtagandet av dessa
planer deltar bl a regionens förvaltningar och nämnder. I den fördjupade
översiktsplanen Hela Visby finns kv Bläckfisken redovisat för nya
bostäder.
I samband med en hastighetsöversyn, som kommer att göras för hela
Visby under 2017, föreslås hastigheten att sänkas till 40 km/h på bl a
sträckan intill planområdet.
Säkerheten kring övergångsstället på Lummelundsväg kommer att
förbättras bl a genom att det flyttas söderut. Åtgärderna planeras att
genomföras av teknikförvaltningen under 2016/2017. Det finns idag en
säker skolväg via den nyligen upprustade ”Norrgattrondellen”.

Lantmäteriet 2016-0121 (S6)

Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete kan bli bildande
av bostadsfastigheter, fastighetsreglering för lokalgatan samt
anläggningsåtgärder (gemensamhetsanläggning) för t ex parkering.
Synpunkter på plankartan: Föreslagen gemensamhetsanläggning i den
södra delen bör kopplas till en markanvändning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Markanvändningen för gemensamhetsanläggningen tydliggörs genom att
lägga till B och B1 på området som är markerat med g.

Tekniska nämnden,
2016-01-27 (S8)

Anser att redovisad trafik- och parkeringslösning på kvartersmarken inte
är löst ett på optimalt trafiksäkerhetsmässigt sätt. Det bör också
tydliggöras att byggandet av ett parkeringsgarage med minst 62 platser
är en förutsättning för ett genomförande. Annars uppfylls inte kraven i
regionens parkeringsriktlinjer.
Genomförandetiden bör kortas från 10 år till 5 år. En lång
genomförandetid minskar flexibiliteten för ett genomförande.
Ur miljöhänsyn anser man att bebyggelsen ska anslutas till befintlig
fjärrvärme.
Ett förtydligande behövs om att en kompletterande utredning måste
göras med avseende på känslig markanvändning.
Det bör ställas krav på konkretisering av dagvattenlösningarna och lokalt
omhändertagande av dagvatten eftersom exploateringsgraden är hög
och det blir mycket hårdgjorda ytor. Parkeringen vid Sjöliljegatan ska
förses med utjämningsmagasin.
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Ett förtydligande bör göras vad gäller anslutningen till regionens va-nät.
Antalet anslutningar ska kopplas till det antal fastigheter som bildas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Illustrerad parkeringslösning på gemensamhetsanläggningen är godkänd
av trafikingenjörerna på teknikförvaltningen. Parkeringen ligger på
kvartersmark och exploatören ansvarar för att goda lösningar erhålls.
Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande om att
parkeringsgaraget med minst ett 60-tal platser är nödvändigt för att
kunna uppföra flerbostadshusen.
Genomförandetiden ändras till 5 år för en ökad flexibilitet.
Befintlig fastighet är ansluten till fjärrvärme och så som anges i
planbeskrivningen kan ny bebyggelse anslutas till fjärrvärme.
Detaljplanen kan inte reglera att man måste ansluta till fjärrvärme.
En markundersökning är gjord på Bläckfisken 1 med avseende på
eventuella markföroreningar. En kompletterande markundersökning är
även gjord för parkmarken (del av Galgberget 1:1). Byggande av
bostäder är möjligt. Bygglov får inte ges förrän sanering av förorenad
mark är gjord enligt saneringsplan.
Krav på redovisning och godkännande av dagvattenlösningar skrivs in i
exploateringsavtalet. Planbeskrivningen kompletteras med kravet på
dagvattenlösningar.
Ett förtydligande avseende antalet anslutningar till regionens va-nät
införs i planbeskrivningen.

Räddningstjänsten,
2016-01-29 (S9)

Man noterar med tillfredsställelse att både tillgången till brandposter och
tillgängligheten för brandfordon finns upptaget i planbeskrivningen. För
att säkerställa tillgången till brandposter över tid bör lämplligen
kompletteras med följande textavsnitt under rubriken Teknisk försörjning
– Vatten och avlopp: ”Utöver dricksvattenförsörjning finns krav avseende
tillgången på brandposter vilket finns beskrivet under Tekniska frågor –
Brandsäkerhet. I övrigt ingen erinran.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planbeskrivningen kompletteras med ovanstående text.

Länsstyrelsen, 2016-02- Länsstyrelsen anser att genomförande av föreslagen detaljplan skulle
03 (S11)
innebära en positiv förtätning av bostäder i norra Visby. Att flytta
nuvarande verksamhet kan förbättra boendemiljön för de redan boende i
området. Länsstyrelsen anser att förslaget har redovisat befintliga naturoch kulturvärden samt tagit hänsyn till sociala värden i linje med
miljömålet God bebyggd miljö. Att krav ställs på arkitektur och
stadsmässighet med verksamheter i bottenvåningarna kommer att bidra
till att området uppfattas som entré till Visby i enlighet med den
fördjupade översiktsplanen.
Länsstyrelsen bedömer aktuellt planförslag som förenligt med
prövningsgrunderna om länsstyrelsens synpunkter över hälsa och
säkerhet, förorenad mark tillgodoses.
Förorenad mark
Innan planen antas måste det finnas ett tillräckligt underlag som
möjliggör en bedömning av om marken är förorenad, om marken
behöver saneras samt vilka kostnader detta medför. Utredningen ska
följa det stegvisa förfarandet enligt Naturvårdsverkets
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vägledningsmaterial. Grönområdet (parkmarken) bör också undersökas
för att säkerställa att det inte finns någon risk för de boende, eftersom
man har funnit föroreningar i kvarteren Forellen och Sillen.

Natur och kulturmiljö samt sociala värden
Länsstyrelsen anser att Region Gotland har vävt samman naturmiljö,
kulturmiljö, barnperspektiv och folkhälsoperspektiv på ett mycket bra
sätt i linje med miljömålet God bebyggd miljö. Planförslaget har på ett
bra sätt beskrivit och tagit hänsyn till sociala värden i planeringen.
Världsarvet Hansestaden Visby
Världsarvet kan påverkas negativt av allt för höga byggnader så att
siktlinjer ned mot stadsmuren och vallgravarna skyms. Länsstyrelsen
anser att planen bör innehålla en analys över vilka höjder på byggnader
och vilken placering som kan inverka på siktlinjerna ner mot världsarvets
kärnområde d v s mot stadsmuren och eventuellt från havet. Analysen
bör visa från vilka platser det finns betydelsefulla siktlinjer i området som
bör beaktas.
Trafik
Det är positivt att antalet utfarter mot Lummelundsväg minskar och att
hastighetsbegränsningen sänks till 40 km/h vilket minskar trafikbullret
för de boende. Länsstyrelsen anser att hela området skulle tjäna på en
utveckling enligt föp Hela Visby där trafiken till flygplatsen och längre
norrut längs med väg 149 använder Hangarvägen i större utstäckning.
Trafikverket har lämnat ärendet utan erinran.
Klimatanpassning och energihushållning
Det är positivt att att de grönområden som finns i planområdet kommer
att bevaras i ursprungligt skick. Att grönområdena inom planområdena
inom planområdet ses i ett större sammanhang är också mycket positivt.
Det är även positivt att delar av dagvattenhanteringen sker ovan mark.
Det kan skapa estetiska mervärden men också bidra till att minska
översvämningsproblematiken.
Länsstyrelsen anser att planförslaget bör beakta frågor om effektiv
energianvändning, användning av förnybar energi för el och
uppvärmning samt innefatta om hur alternativ drivmedelsanvändning
och hur kollektivtrafk kan främjas.
Kulturmiljölagen
Eftersom området redan är i anspråktaget krävs ingen särskild
arkeologisk utredning för exploateringen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förorenad mark
En markundersökning är gjord på Bläckfisken 1 med avseende på
eventuella markföroreningar. En kompletterande markundersökning är
även gjord för parkmarken (del av Galgberget 1:1). Byggande av
bostäder är möjligt. Bygglov får inte ges förrän sanering av förorenad
mark är gjord enligt saneringsplan. Ytterligare information finns i
planbeskrivningen.
Världsarvet Hansestaden Visby
SBF har tagit fram en 3D-modell som underlag för analys. Modellen har
kommunicerats och diskuterats med länsstyrelsen. Vyn in mot
innerstaden/ringmuren påverkas ej negativt. Området är redan
ianspråktaget och förvaltningen anser att det snarare blir en förbättring
med ny bebyggelse väster om Lummelundsväg. Strukturen blir tydligare
och på så sätt stärks också siktvyn mot muren längs Lummelundsväg.
Från innerstaden anas taken men husen dominerar inte över t ex
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Domkyrkan och förändrar inte siluetten. Ny bebyggelse bedöms på ett
strukturerat sätt inkluderas i befintlig bebyggelsemassa.
Planbeskrivningen kompletteras med analysen.
Energihushållning
Frågan lyfts i planbeskrivning om att lokalisering och utformning av
bebyggelsen bör syfta till att miljövänliga lösningar optimeras. Det finns
inte möjlighet att ställa särskilda krav i PBL.

Miljö- och
hälsoskyddsnämnden,
2016-02-16 (S13)

Tillstyrker planförslaget och lämnar följande synpunkter:
Kompletterande markundersökning har utförts under hösten 2015.
Enbart måttliga halter av föroreningar har konstaterats. Analyserade
halter ligger i några fall något över riktvärden för känslig
markanvändning. Behov av sanering på fastigheten bedöms vara måttlig
och bör inte vara hinder för fortsatt planläggning för bostäder. Det är
viktigt att kontroll av mark sker i samband med att alla cisterner mm tas
upp. Det är störst risk att eventuella föroreningar finns under cisterner
vilket är svårt att kontrollera innan uppgrävning. Det finns cisterner
under bensinstationen och i den södra delen av fastigheten (tidigare
använda för eldningsolja mm).
Såsom anges i samrådshandlingen är det viktigt att vara allmän
uppmärksam på eventuella andra föroreningar vid markarbeteten mm.
Hänsyn har tagits till trafikbuller så att tillämpliga riktvärden kan klaras.
Under samrådet har en bullerberäkning utförts med avseende på ljud
från tennisbanorna. Högst förväntad ekvivalent ljudnivå utomhus vid
bostad beräknas till 36 dBA och maximal ljudnivå till 52 dBA. Beräknad
ljudnivå jämförs med Boverkets riktvärden för ny bostadsbebyggelse vid
industri mm. Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar konsultens
uppfattning att beräknade ljudnivåer innehåller dessa riktvärden även
med hänsyn tagen till impulsljud.
Verksamheter/handel inom området ska som anges vara sådana att
ingen störning sker gentemot boende.
Det är positivt att dagvatten så långt som möjligt omhändertas lokalt.
Eftersom planområdet ligger inom vattenskyddsområde är det viktigt att
dagvattnet inte förorenas. Parkområdet kan med fördel användas för
infiltration, rening eller fördröjning av dagvattnet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Informationen/resultatet av genomförda utredningar avseende
markföroreningar och buller inarbetas i planförslaget inför granskning.
Bygglov får inte ges förrän sanering av förorenad mark är gjord enligt
saneringsplan.
Planbeskrivningen kompletteras med kravet på dagvattenlösningar.

Regionstyrelsen, 201602-16 (S14)

Planförslaget tillstyrks. För att skapa en ökad känsla av trygghet och
säkerhet i trafikmiljön för i första hand barn som ska till och från
Norrbackaskolan samt för äldre och personer med funktionsnedsättning
bör lämpliga hastighetsnedsättande åtgärder som t ex avsmalningar och
mittrefuger övervägas vid genomförandet av planen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

I samband med en hastighetsöversyn, som kommer att göras för hela
Visby under 2017, föreslås hastigheten att sänkas till 40 km/h på
sträckan intill planområdet.
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Säkerheten kring övergångsstället kommer att förbättras bl a genom att
det flyttas söderut. Åtgärderna planeras att genomföras under
2016/2017.
Det finns idag en säker skolväg via den nyligen upprustade
”Norrgattrondellen”.

Markägare/boende/föreningar m fl
Skanova, 2015-12-28,
(S2)

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga
teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och
kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Vill att detta
noteras i planhandlingarna. Om undanflyttningsåtgärder eller skydd av
telekablar krävs för att möjliggöra exploatering ska detta bekostas av
den part som initierar åtgärden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Under rubriken Genomförandefrågor/Ansvarsfördelning framgår att
exploatören ansvarar för genomförandet av planen. Detta omfattar
också el- och kommunikationsledningar.

GEAB, 2016-01-11 (S3)

Ingen erinran. Man tar för givet att den nya lagen vad det gäller
individuell mätning anpassas i beslutet gentemot kund/fastighetsägaren.
För anslutning till Gotlands elnät kommer varje parhus och bostadshus
ha egna anslutningar från Gotlands elnät.

Wisab Bygg AB, 201501-27 (S7)

Undrar över bestämmelsen med ett indrag på 3 m på plan 5. Det
fungerar mot sydväst men blir problematiskt konstruktionsmässigt på
övriga sidor. Där fungerar ett indrag på ca 2.1 respektive 2.3 meter.
Anser att ett taksprång på max 0.5 meter är ett feltänk.
Kravet på verksamheter i delar av markplanet innebär att ett antal
lägenheter försvinner. Bra att möjligheten finns för framtiden men det
ska inte vara ett skallkrav. Projektet tål inte att ta bort flera lägenheter,
har under framtagandet av förslaget redan tvingats att ta bort ett
våningsplan. Det finns också en stor efterfrågan, av många äldre, på
marklägenheter.
Kravet på 12 meter för basvolymen blir tekniskt komplicerat för att klara
isolering och tillgänglighetskrav till terrassen. Nödvändig höjd är ca 12.7
meter.
Vill också ha möjlighet att bygga garage under radhusen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planbestämmelsen för den indragna femte våningen ändras till 2 m på
långsidorna, 3 m på gavlarna kvarstår. Bestämmelsen med ett tillåtet
taksprång på max 0.5 m kvarstår. Enligt föreslagna bestämmelser ska en
femte våning vara indragen för att bryta ner skalan på flerbostadshusen.
Ett stort taksprång skulle motverka detta.
För att stärka stadskärnan (Östercentrum och innerstaden) bör inte
skallkrav på handel/verksamheter ställas i områden med centrala lägen.
Risken finns att ett skallkrav kan försvåra etableringar i stadskärnan. I
närområdet finns dessutom gott om service varför det känns omotiverat
att tvinga in ytterligare verksamheter. Skallkravet ändras istället till en
”möjlighetsbestämmelse”, d v s att icke störande verksamheter är
tillåtna i bottenvåningarna på de stora flerbostadshusen.
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Högsta höjden på basvolymen ändras till 12.8 m för att kunna klara bra
tekniska lösningar i husen.
Gällande garage under radhusen så finns inget förbud om det är kopplat
till radhusanvändningen.

Visby Rackethall AB,
2016-01-27 (S10)

Vill uttrycka farhågor för en ökad belastning på den allmänna
parkeringen, längs Lummelunds väg, söder om planområdet.
Parkeringen används idag av tennisklubbens gäster, anställda vid
lasarettet, BUP; SISU m fl samt av företag och för omkringliggande
bostäder. Parkeringen är hårt belastad och det förekommer stundtals
vild parkering på gräsytor och i vändplanen.
Redovisar också förslagets parkeringsbehov enligt gällande riktlinjer och
gör en beräkning att det skulle behövas 133 platser för 10 200 kvm
bruttoare bostäder. Man har inte räknat med verksamheterna.
Man välkomnar en bullerutredning med avseende på tennisklubbens
framtida utveckling.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Parkering för aktuellt planområde ska lösas inom de egna fastigheterna.
Exakt behov säkerställs i samband med bygglovgivning. Information om
problemen kring den allmänna parkeringen på grannfastigheten
överlämnas till teknikförvaltningen, enheten mark och stadsmiljö.
En bullerutredning avseende befintliga och en eventuellt ny
utomhusbana har gjorts. Verksamheten bedöms inte innebära en
olägenhet för planerade byggrätter. Ser mer information i
planbeskrivningen.

Bostadsrättsföreningen
Ljusbäraren,
Riksbyggen, 2016-02-02
(S12)

Trafiksituationen i korsningen och vid övergångsstället KorallgatanLummelundsväg är besvärlig och farlig. Detta har påpekats tidigare i en
skrivelse till Regionen i mars 2015. Styrelsen ser allvarligt på att ingen
lösning har presenterats för att förbättra trafiksäkerheten. Det befaras
att ytterligare bostäder leder till ökad trafik i korsningen om nya
bostäder kan använda Korallgatan för in-/utfart till kv Bläckfisken. Det är
därför styrelsens bestämda uppfattning att gatorna i det nya kvarteret
måste utformas så att all trafik till och från det nya området sker via den
nya utfarten mot Lummelundsväg. Anslutningarna mot såväl
Sjöliljegatan och Korallgatan bör slopas och ersättas med vändzon.
Styrelsen anser att radhusens höjd bör begränsas så att höjden bättre
harmoniserar/inte överstiger höjden på de radhus som tidigare uppförts
utmed Korallgatan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

I samband med en hastighetsöversyn, som kommer att göras för hela
Visby under 2017, föreslås hastigheten att sänkas till 40 km/h på
sträckan intill planområdet. Säkerheten kring övergångsstället kommer
att förbättras bl a genom att det flyttas söderut. Åtgärderna planeras att
genomföras under 2016/2017.
För att skapa en sammanhängande och trygg stad ska
bebyggelseområden ansluta till varandra på ett tydligt sätt. Det innebär
bland annat att den s k ”silningsprincipen” ska tillämpas vid utbyggnad
av nya bostadsområden, d v s att i möjligaste mån ska återvändsgator
undvikas. I detaljplanen för Norderbacka framgår att Sjöliljegatan, vid en
utbyggnad av kvarteret Bläckfisken, ska förlängas ut mot
Lummelundsväg. De boende längs Sjöliljegatan får därmed två
alternativa utfarter till Lummelundsväg, vilket också innebär att
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korsningen Korallgatan/Lummelundsväg avlastas.
För att få en en god helhetsverkan med en successiv upptrappning och
variation av höjderna inom området har radhusen givits en högre tillåten
nockhöjd än Gotlandshems radhus.

Visby den 24 augusti 2016

Christian Hegardt
Stadsarkitekt

Eva Werkelin
Planarkitekt
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr. BN 2012/310
Handlingstyp Kungörelse
Datum 16 september 2016

KUNGÖRELSE
Detaljplan för VISBY BLÄCKFISKEN 1 m fl, Region Gotland
Ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet, daterat 2016-08-24 har upprättats
av samhällsbyggnadsförvaltningen och förslaget ställs ut enligt plan- och bygglagen
för granskning innan antagande. Planförslaget ställs ut i Region Gotlands entré,
Visborgsallén 19 i Visby fr o m 19 september t o m 17 oktober 2016. Handlingar
och tillhörande utredningar finns tillgängliga på www.gotland.se/detaljplaner.
Efter samrådet med detaljplanen har ändringar av planförslaget skett, vilka framgår
av samrådsredogörelse som finns att se på www.gotland.se/detaljplaner.
Följande servitut berörs: Sv 1 Visby Bläckfisken 1.
Syftet med detaljplanen är att omvandla nuvarande industrifastighet (Visby
Motorcentral m m)till ett bostadsområde med flerbostads- och radhus. Området
ska vara väl anpassat till omgivningen vad gäller bebyggelsestruktur, skala och
utformning.
Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81
Visby, senast den 17 oktober 2016. Ange namn, postadress och ärendenummer
(BN 2012/310). Den som då inte har framfört skriftliga synpunkter kan förlora
rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller
annan inneboende som berörs.
När tiden för utställningen gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas för
byggnadsnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet.
Upplysningar lämnas av planarkitekt Eva Werkelin, tfn 0498-269195
BYGGNADSNÄMNDEN

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Instans

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/566
8 september 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag Statsbidrag Naturreservat Södra Hällarna 2016
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 442 000 kronor avseende
naturreservatet Södra hällarna, Visby.

•

Medel är ett statsbidrag för naturreservatsbildning från Naturvårdsverket.

Ärendebeskrivning

Beslut om bildande av naturreservat Södra hällarna i Visby togs av regionfullmäktige
2013-02-25. Beslutet om bildandet av ett naturreservat har överklagats i olika
instanser. Regeringen avvisade ärendet om överklagan och beslutet om bildandet av
ett naturreservat vid Södra hällarna i Visby vann laga kraft 2014-08-14.
Naturvårdverket har beslutat att lämna ett markåtkomstbidrag till Region Gotland i
samband med bildandet av ett naturreservat.
Bedömning

Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 442 000
kronor. Markåtkomstbidraget är ett investeringsbidrag och innebär inga ekonomiska
konsekvenser för Region Gotland

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 160
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden, serviceförvaltningen - ekonomi
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-08-24

TN §

160

Tilläggsanslag Statsbidrag Naturreservat Södra Hällarna
2016

AU §

88

Dnr TN 2016/1600

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden ansöker hos regionfullmäktige om tilläggsanslag med 442 tkr för
Statsbidrag för naturreservatsbildning, avseende Naturreservatet Södra Hällarna.

Beslut om bildande av naturreservatet Södra Hällarna togs av regionfullmäktige den 25
februari 2013. Beslutet överklagades ända upp till regeringen som avvisade ärendet
2014-08-14 då naturreservatsbeslutet vann laga kraft. Naturvårdsverket har beslutat att
lämna ett markåtkomstbidrag på 442 tkr till Region Gotland.
Markåtkomstbidraget är ett investeringsbidrag.
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
___
Protokollsutdrag
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/574
14 september 2016

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Visby Österby 1:23 - Ansökan om uppskov från
nybyggnadskrav
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att avslå köparens begäran om uppskov från kravet på
byggnation.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen beslutade 2014-10-30 (RS §320) att sälja ett 8 000 kvm stort område
inom fastigheten Visby Österby 1:4 till företaget Solia i Visby AB för 960 000 kr. Vid
avstyckning har fastigheten därefter getts beteckningen Visby Österby 1:23. I
köpekontraktet villkoras att köparen senast 2016-12-01, vid vite av 800 000 kr, ska ha
uppfört byggnad på fastigheten till ett värde av minst 3 200 000 kr. Som säkerhet för
detta vite ska köparen ställa en bankgaranti, vilket också skett.
Köparen Solia i Visby AB har nu inkommit med en begäran om uppskov från kravet
på byggnation med två månader. Som skäl anför sökanden att en viktig entreprenör
av grundkonstruktionen avsagt sig sitt uppdrag och att det pågår samtal med andra
entreprenörer för att lösa den uppkomna situationen.
Bedömning

Ledningskontoret konstaterar att villkoret i köpekontraktet om vite har stöd i
gällande Riktlinjer för mark och exploatering antagna av fullmäktige 2014 (se utdrag
nedan).
För att säkerställa genomförandet kan köpeavtal/exploateringsavtal innehålla villkor om att
tomten inom två år vid vite ska bebyggas med byggnad/anläggning till ett värde av minst 400
kr/kvm tomtyta. Vite för nybyggnadsskyldighetens fullgörande ska utgå med 100 kr/kvm
tomtyta.
Köparen har också genom undertecknandet av köpekontraktet godkänt villkoren
varför det inte finns några juridiska skäl för att göra ett undantag och medge
uppskov. Köparen argumenterar för sin sak med att det handlar om en försening
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som kommer ur att ett avtalat entreprenadkontrakt brutits och att detta inte kunnat
förutses. Dessutom handlar förseningen om en i sammanhanget kort tidsperiod om
två månader. Med stöd i gällande regelverk ser ledningskontoret inte att det finns
några möjligheter till dispens eller uppskov. Det kan dock noteras att vid tidigare
behandling av ett liknande ärende (Visby Fänriken 1, RS 2013-11-21) beslutade
regionstyrelsen att medge uppskov i två år.
Med utgångspunkt i gällande köpekontrakt och regelverk föreslår ledningskontoret
att avslå köparens begäran om uppskov från kravet på byggnation och hänvisa till att
villkoren i köpekontraktet gäller.

Beslutsunderlag

1. Köparens ansökan om uppskov 11 aug
2. Köparens ansökan om uppskov 15 aug
3. Regionstyrelsen § 320 2014-10-30
4. Gällande köpekontrakt
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TKF Mark och Stadsmiljö
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Från: Fredrik sundelin <fredrik@soliasolarium.se>
Skickat: den 11 augusti 2016 13:59
Till: Per Seigerlund
Ämne: Visby Österby ett: 23
Hej Pär har nu fått bygglov på tomten har tyvärr fått försening på grundplattan undrar om vi
skulle kunna få uppskov på byggnations kravet med två månader Är osäker på att hinna klart
annars MVH Fredrik Sundelin Skickat från min iPhone

Visby Österby 1:23 - Per Seigerlund

Sida 1 av 1

Visby Österby 1:23
Fredrik sundelin <fredrik@soliasolarium.se>
må 2016-08-15 15:06
Till:Per

Seigerlund <per.seigerlund@gotland.se>;

Solia i Visby AB söker uppskov på byggnationskravet på marken Visby Österby 1:23. Detta på grund av att en
viktig entreprenör av grundkonstruktionen har avsagt sig sitt uppdrag på grund av tidsbrist. I och med detta och
rådande byggkonjunktur så medför det förseningar. I skrivandets stund så pågår samtal med flera andra
entrepenörer.
Hälsningar
Fredrik Sundelin
Solia i Visby AB

Skickat från min iPhone

https://exchange.gotland.se/owa/

2016-08-15
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- Regionstyrelsen 2014-03-04, § 59
- Ledningskontoret 2014-09-30
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Regionstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt med Solia i Visby AB om
överlåtelse av ett område omfattande ca 8 000 kvm inom fastigheten Visby Österby
1:4, med en köpeskilling om 960 000 kronor.

Företaget Solia i Visby AB, företrätt av Fredrik Sundelin, har visat intresse för att förvärva mark inom Österby industriområde i Visby. Regionstyrelsen beslutade i mars 2014
efter förslag från tekniska nämnden att godkänna en prisnivå om 120 kronor/kvadratmeter för de 8 000 kvadratmeter (kvm) industrimark som Solia visat intresse för.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett köpekontrakt som innebär att
regionen till Solia i Visby AB överlåter ca 8 000 kvm av fastigheten Visby Österby 1:4
för en köpeskilling om 960 000 kronor. Området är beläget inom Österby industriområde utmed Österbyväg (gamla Slitevägen) och omfattas av en detaljplan från 1991
som medger verksamheter med bl.a. industriändamål, samt omfattas av föreslagen
ändring av vattenskyddsområde för Visby.
Köpekontraktet innehåller klausul om att köparen vid vite senast 2016-12-01 skall ha
bebyggt fastigheten. För att garantera fullgörandet av denna byggnadsskyldighet ska
köparen ställa ut en säkerhet i form av bankgaranti. Köparen har för avsikt att inom
området etablera verksamhet inom lager och förråd och ledningskontoret förutsätter att
denna typ av verksamhet väl kan inrymmas inom ramen för gällande detaljplan. Tillträde
kan ske tidigast 2014-12-01 under förutsättning att beslut fattats i regionstyrelsen samt
att köparen erlägger köpeskilling enligt köpekontrakt.
Ledningskontoret har inget att erinra mot det köpekontrakt som upprättats och kommunicerats med köparen Solia i Visby AB om överlåtelse av ett område omfattande ca 8 000
kvm inom fastigheten Visby Österby 1:4 med en köpeskilling om 960 000 kronor, och
föreslår regionstyrelsen att godkänna kontraktet.
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KÖPEBREV
Region Gotland, org.nr. 212000-0803, överlåter och försäljer till Solia i Visby AB,
org nr: 556756-7929, 8047 kvm av fastigheten Gotland Visby Österby 1:4, efter
fastighetsbildning Österby 1:23, i enlighet med köpekontrakt av den 8/7 och 28/11
2014 för en köpeskilling av NIOHUNDRASEXTIOTUSEN /960000 KRONOR.
Då köpeskillingen i sin helhet har erlagts är densamma härmed kvitterad och det
ovan beskrivna området är överlåtet till köparen. Det överlåtna området tillträdes
20 W -O~-01 .
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Detta köpebrev har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var
sitt,
Visby den 12. / f <. 2014
För Region Gotland:

~
- - ----------- ----------_=:::_------Ake Svensson
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Visby den
För Solia i Visby AB

2014
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KÖPEKONTRAKT
Mellan Region Gotland, org.nr 212000-0803,621 81 VISBY,nedan kallad regionen,
och Solia i Visby AB, org nr: 556756-7929, nedan kallad köparen, har följande avtal
träffats .

1

Fastighet och köpeskilling
2

Regionen överlåter till köparen ett område om ca 8 000 m av fastigheten Gotland
Visby Österby 1:4, i det följande benämnd fastigheten . Köpeskilling uppgår till
960000 KRONOR.

2

Fastighetsbildning
Regionen ansöker om erforderlig fastighetsbildning och köparen svarar för
kostnaden för densamma.

3

Tillträde
Fastigheten överlåtes i befintligt skick med tillträde 2014-12-01 . Parterna är
överens om att äganderätten till fastigheten övergår först på tillträdesdagen.

4

Köpeskillingens erläggande
Köpeskillingen erlägges i sin helhet kontant senast på tillträdesdagen och betalas
till Region Gotlands bankgiro 339-8328, med angivande av vad betalningen avser.

5

Bankgaranti

J...0!6 /2- O l

Köparen skall vid vite av 800 000 kronor senast ~2-2-9 ha uppfört nybyggnad
på fastigheten till ett värde av minst 3 200 000 kronor. För det riktiga fullgörandet
av sin byggnadsskyldighet skall köparen vid avtalets undertecknande ställa
säkerhet för vitesbeloppet i form aven bankgaranti. Så snart regionen besiktigat
och godkänt byggnationen, skall säkerheten återlämnas. Byggnadsskyldigheten har
fullgjorts när byggnaden är under tak.

6

Bygglov
Köparen erinras om skyldigheten att ansöka om bygglov varvid situationsplan skall
upprättas på nybyggnadskarta över tomten. Nybyggnadskarta upprättas av stadsarkitektkontoret på köparens bekostnad . Avgift för nybyggnadskarta, utstakning och
bygg lov erlägges av köparen enligt stadsarkitektkontorets mätnings- och
bygglovstaxor.

7

Geoteknik
En översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts inom området. I det
geotekniska utlåtandet daterat 1989-11-22 påpekas att in'om det område där
utfyllnad har skett har den befintliga fyllningen skett utan krav på packning. För

..
2

grundläggning av byggnader i detta område måste därför den befintliga fyllningen
avschaktas varefter grundläggning kan ske med plattor i naturligt lagrad jord under
fyllningen eller alternativt med plattor på packad fyllning.

8

Va-anslutning
Fastigheten skall anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet och köparen
skall erlägga anläggningsavgift och brukningsavgifter enligt den allmänna va-taxan .

9

Angränsande markområde
Till fastigheten angränsande gata eller markområde får, inte ens under byggtiden
på fastigheten, användas som upplagsplats, för uppställning eller liknande.

10

Detaljplan
Köparen har tagit del av den detaljplan vilken omfattar stg 531 +532 m m (inom
Österby) Visby, antagen av kommunfullmäktige 15 april 1991 § 95 och lagakraftvunnen 19 mars 1992.
Köparen är medveten om att det krävs marklov för trädfällning och fyllning.

11

Vattenskyddsområde
Köparen har tagit del av "Ansökan för reviderat vattenskyddsområde med
föreskrifter för Visbys grundvattentäkter" .

12

Hävningsrätt
I det fall köparen underlåter att på tillträdesdagen betala slutlikviden har regionen
rätt att häva köpet.

13

Skatter, övriga avgifter m m
Skatter, avgifter och andra skyldigheter vilka utgår för fastigheten betalas av
regionen för tiden fram till tillträdesdagen och av köparen för tiden därefter.

14

Lagfarts- och inteckningskostnader m m
Med köpet förenade lagfarts-, intecknings- och andra med ägareövergången
förenade kostnader betalas av köparen.

15

Anteckningar, inteckningar och inskrivningar
Fastigheten överlåtes gravationsfri.

3

16

Köpebrev
Så snart köpeskillingen erlagts i sin helhet överlämnar regionen till köparen kvitterat
köpebrev.

17

Förbud att ansöka om lagfart
Ansökan om lagfart på fastigheten får inte ske förrän köpebrev upprättats.

18

Utfart
köparen har rätt att i strid mot gällande detaljplan ta utfart till Österbyväg.

19

Regionala beslut
Detta avtal gäller under förutsättning av att det godkännes av regionstyrelsen .

20

Övrigt
I övrigt gäller för detta fastighetsköp vad som finns angivet i 4 kap jordabalken eller
annars i lag anges om köp av fast egendom.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
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Visby den 28 1 Ji
20,;lZ
För Region Gotland:

Ake Svensson

Ethel Forsberg
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende RS 2016/329
13 september 2016

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Motion. Dubbel markanvisning vid bostadsbyggande
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•
•

Motionen tillstyrks.
Ledningskontoret får i uppdrag att genomföra ett försök med dubbel
markanvisning i ett pilotprojekt då rätt förutsättningar finnes samt att
därefter utvärdera projektet och återkomma till regionstyrelsen med förslag
till fortsatt hantering.

Bakgrund

Lars Thomson (C) yrkar i en motion till fullmäktige att regionen utvecklar ett system
med dubbel markanvisning för bostadsbyggande.
Ärendebeskrivning

Dubbel markanvisning innebär i princip att regionen anvisar en attraktiv tomt i Visby
under förutsättning att byggherren åtar sig att även bygga på en mindre attraktiv tomt
i någon av regionens serviceorter. Markanvisningen utgörs av två stycken
markanvisningsavtal som är kopplade till varandra varför förfarandet också kan
benämnas som ”kopplade markanvisningsavtal”. Det finns varianter av förfarandet
där markanvisningarna inte är direkt kopplade till varandra utan en byggherre som
utför exploateringar i mindre attraktiva lägen är garanterad direktanvisningar i mer
attraktiva lägen.
Förfarandet med dubbel markanvisning eller motsvarande har endast prövats i
enstaka fall och med olika utfall.
Den senast kända är Varberg som gick ut med en dubbel markanvisningstävling
2014. Tävlingen avsåg mark centralt i Varberg för cirka 80 bostäder varav 50 %
skulle upplåtas med hyreslägenheter samt mark i Kungsäter, några mil utanför
Varberg, för uppförande av ca 15 hyreslägenheter. Priset på marken i Kungsäter var
prissatt till 250 000 kr plus anslutningsavgifter. Totalt inkom fem intressenter och
marken tilldelades slutligen Tage & Söner som betalade 26,2 mnkr för den centrala
delen. Varbergs kommun ser sig nöjda med utfallet och tyckte att responsen var god.
De har inte mött några negativa reaktioner från några aktörer kring att de valt dubbel
markanvisning. Dock finns lärdomar att dra enligt projektledaren på
Samhällsbyggnadsenheten. Det är viktigt att den mindre attraktiva marken ändå ligger
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på en plats där man vet att det finns ett underlag/efterfrågan. Avtalsinnehåll och
uppföljning av avtalet är viktig för att undvika förseningar. I aktuellt fall var den
mindre attraktiva tomten detaljplanelagd medan den centrala tomten skulle
detaljplaneläggas. Detaljplanen överklagades vilket har inneburit förseningar även vad
gäller byggstart på den redan detaljplanelagda tomten. Alldeles nyligen tog man dock
första spadtaget medan detaljplaneprocessen fortgår i de centrala delarna.
Även i Halmstad har man prövat dubbel markanvisning eller kopplade
markanvisningsavtal i syfte att få ett tillskott av bostäder i hela kommunen alternativt
att få ett tillskott av en annan bebyggelsetyp eller upplåtelseform i ett område med ett
ensidigt bestånd. Förfarandet med kopplade avtal innebär i Halmstads fall att båda
markområdena hanteras samtidigt, dock tecknas ibland ett avtal och ibland tecknas
två avtal, ett för respektive markområde. Det finns inga vitesklausuler utan
fullföljandet av projekten bygger på ett förtroende. Enligt kommunen finns inga
negativa erfarenheter kring dubbel markanvisning. Förklaringen sägs vara att man
inte använder förfarandet generellt och att det inte finns ett principbeslut att
arbetssättet skall användas. Därutöver säger man att förfarandet kräver en kommun
med stark tillväxt och en god efterfrågan på såväl bostäder som mark för
bostadsbyggandet samt att kommunen har ett stort och attraktivt markinnehav.
I Lund har man provat på s k samverkansavtal med syfte att direktanvisningar i Lund
skulle finansiera förlustprojekt i Dalby. Utfallet blev inte som planerat då
detaljplanerna i Dalby överklagades av Luftfartsverket samtidigt som marknaden
försämrades. Samverkansavtalen är idag uppsagda.
I Göteborgs stad har en variant av dubbel markanvisning använts där staden har
anvisat mindre attraktiv mark med motivering att, vill en bostadsexploatör vara med i
de attraktiva områdena i Göteborg så måste man acceptera att bygga i mindre
attraktiva områden. Detta har lockat exploatörer att bygga bostadsrätter bl a i
Biskopsgården och även om det finns en efterfrågan på bostäderna uppges
betalningsförmågan vara svag och försäljningen av bostäderna har därför tagit längre
tid än beräknat och betydligt längre tid än ett motsvarande projekt i ett mer attraktivt
läge.
De kommuner som är mest positivt inställda till dubbel markanvisning tycks vara
storstadskommunerna. I mindre kommuner är generellt uppfattningen att
marginalerna vid nyproduktion av bostäder är så låga att det inte finns utrymme för
fler ”pålagor”.
Bedömning

Det finns både för och nackdelar med dubbel markanvisning. Med rätt
förutsättningar kan det generera bebyggelse i våra serviceorter där det finns en
efterfrågan samtidigt som ytterligare bostäder byggs i Visby. Det behöver inte
innebära begränsningar i intresse och därmed påverkan på markpris. Med fel
förutsättningar kan detta dock bli konsekvenserna.
Rätt förutsättningar bedöms vara:
•

Två redan detaljplanelagda områden (bra om båda områdena befinner sig i
samma fas)

•

Stor volym i Visby medan begränsad volym i serviceort ca 10:1

•

Mycket central och attraktiv mark i Visby

•

Dokumenterad brist i serviceort (vilken typ av boende saknas)
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Ledningskontoret bedömer att det finns skäl att gå vidare med att prova att tillämpa
”Dubbel markanvisning” i ett pilotprojekt. Efter genomfört pilotprojekt ska försöket
utvärderas för att kunna dra slutsatser kring en eventuell fortsatt tillämpning

Beslutsunderlag

Motion. Dubbel markanvisning vid bostadsbyggande RS 2016/239

Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
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Motion
Dubbel markanvisning vid bostadsbyggande
Bostadsbristen är idag och framöver troligen det allra största hindret för en positiv utveckling
på Gotland. Kö idag, nyanlända, militärer, studenter, polisjobb mm gör att bostadsbristen är
akut och allt talar för att problemen kommer att accelerera. Nationellt finns det en plan att
mellan 2016-2026 skall det byggas 700 000 nya bostäder, det innebär för Gotlands del 4 200
stycken om vi skall ta vår proportionella andel.
Idag ligger i stort sett 100 % av alla bostadsbyggnadsplaner i Visby. Skulle dessa planer
förverkligas så driver det på urbaniseringen av Gotland i en rasande takt, vilket Centerpartiet
inte tror är optimalt för Gotlands utveckling i stort. Vi tycker att en fortsatt balans mellan
landsbygden och Visby är det optimala för Gotlands utveckling. Det innebär att det åter måste
ske omfattande bostadsbyggande utanför Visby, efter några decenniers stiltje.
Andra kommuner, som till exempel Halmstad, tillämpar dubbel markanvisning när de lämnar
ut markområden för byggnation. Det innebär att när de gör en markanvisning av kommunal
mark på attraktiva platser, i Halmstads fall vid havet, så begär man samtidigt att exploatören
skall bebygga ett annat område i någon tätort längre in i landet där kommunen ser behov av
utveckling. Detta system har fungerat väl och borde kunna tillämpas på Gotland också.

Därför yrkar jag:
Att Region Gotland utvecklar ett system med dubbel markanvisning för bostadsbyggande.

Vänge 2016-04-25

Lars Thomsson

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/391
16 september 2016

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Medborgarförslag – Återställ en del av de utdikade
våtmarkerna
Förslag till beslut

•

regionstyrelsen beslutar avslå medborgarförslaget

Sammanfattning

Gunnar Pettersson föreslår att Region Gotland och Länsstyrelsen på Gotland startar
arbetet med att återställa en del av de utdikade våtmarkerna på Gotland så snart som
möjligt.
Att återskapa våtmarker är i hög grad en markägarfråga. Myndigheter kan skydda
befintliga våtmarker genom att inrätta exempelvis naturreservat eller stimulera
markägare att anlägga våtmarker, t ex genom olika våtmarksstöd. Staten – eller för
den del Region Gotland – har dock inga möjligheter att ålägga markägare att återskapa
våtmarker.
Region Gotland har dock inlett ett samarbete Sveriges Geologiska undersökning
(SGU), som innebär att SGU undersöker de geologiskt och hydrologiskt betingade
förutsättningarna för anläggande av våtmarker, främst i anslutning till regionens
vattentäkter för att stärka regionens dricksvattenkapacitet. I liten skala kan ett
undersökande arbete på området därför sägas redan ha startat.
Ledningskontoret föreslår med stöd av ovan att medborgarförslaget avslås.
Ärendebeskrivning

Gunnar Pettersson förelår i ett medborgarförslag att Region Gotland och
Länsstyrelsen på Gotland startar arbetet med att återställa en del av de utdikade
våtmarkerna på Gotland. Bakgrunden är våtmarkernas stora betydelse som naturtyp,
inte minst biologiskt och hydrologiskt. I de av riksdagen antagna miljökvalitetsmålen
formuleras målet ”Myllrande våtmarker” som att ”våtmarkernas ekologiska och
vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker
bevaras för framtiden”.
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Fram till mitten av 1800-talet var Gotland rikt på våtmarker av olika slag. Vid denna
tidpunkt utgjordes ungefär 16 procent av Gotlands areal av våtmarker (mot dagens
sju procent). För att öka öns odlingsbara areal, dikades den allra största delen av de
stora myrmarkerna sedermera ut och omvandlades till produktiv jordbruksmark.
Stora naturvärden gick förlorade i denna markomvandling.
Ödet för de gotländska våtmarkerna har fått ökad uppmärksamhet i samband med
den bekymmersamma situationen för dricksvattenförsörjningen på ön sommaren
2016. Många pekar på att den storskaliga effekten av den snabba markavvattningen
borde undersökas mer i detalj, bland annat när det gäller hur tillrinningen till
grundvattnet påverkas.
Bedömning

Ledningskontoret delar förslagsställarens bild av att det finns gott om målsättningar i
både EU:s och Sveriges miljöpolitik, som borde göra det attraktivt att återställa en del
av de utdikade våtmarkerna. Förutom vattenhushållningsaspekten, finns ett flertal
andra, tillkommande positiva effekter av ökade arealer våtmarker, exempelvis när det
gäller biologisk mångfald, retention av näring, mindre oxidation av organogena jordar
etc. och därmed mindre klimatpåverkan, som också är eftersträvansvärda.
Att återskapa våtmarker – av vilka det finns en mängd olika typer – är i hög grad en
markägarfråga. Myndigheter kan skydda befintliga våtmarker genom att inrätta
exempelvis naturreservat eller stimulera markägare att anlägga våtmarker, t ex genom
olika våtmarksstöd. Staten – eller för den del Region Gotland – har dock inga
möjligheter att ålägga markägare att återskapa våtmarker.
Ledningskontoret noterar att LRF Gotland tagit initiativ till en dialog med
Länsstyrelsen kring en stor översyn av markavvattningen på Gotland. Troligtvis är
det i denna dialog frågan kring återställning av vissa våtmarker bäst drivs och
utvecklas.
Det finns dock ett politiskt intresse för frågan inom Region Gotland. Tekniska
nämnden uppdrog 2015-08-26 (TN § 181) till tekniska förvaltningen att utreda
möjligheter att säkra vattentillgång vid regionens vattentäkter genom anläggande av
våtmarker. Förvaltningen tog därför kontakt med Sveriges Geologiska undersökning
(SGU), som kommer undersöka de geologiskt och hydrologiskt betingade
förutsättningarna för anläggande av våtmarker som ökar grundvattenbildningen och
därigenom kan stärka regionens dricksvattenkapacitet. Uppdraget ingick även i
beslutet kring Visbys vattenförsörjning 2016-08-24, TN §154.
Ledningskontoret vill också nämna att Region Gotland redan samarbetar med
Länsstyrelsen på Gotland inom ramprojektet ”Vatten på Gotland”. Frågeställningarna kring vattenförsörjning, grundvatten och lagringskapacitet i landskapet
har berörts i flera av delprojekten.
Ledningskontoret föreslår med stöd av ovan att medborgarförslaget avslås med
motiveringen att tekniska förvaltningen redan har uppdraget att utreda vilka
kvalitativa förändringar som kan uppstå vid anläggande av våtmarker intill
dricksvattentäkter samt att frågan i första hand bör drivas av markägarna i samspel
med den tillståndsgivande myndigheten, länsstyrelsen.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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medborgarförslag
I Sverige ser vi tillgången på vatten som en självklarhet. Vatten är en av människans basala behovutan det kan vi inte överleva.
Just nu är vatten en bristvara på Gotland även i delar av östra Sverige. Där kan man dock nå orter
som har vattenbrist med bil. Tom Öland - där har man dragit en vattenledning från Kalmar. Men till
Gotland når ingen vattenledning - vi får klara oss själva.
Sen slutet av 1800-talet har vi dikat ut och torrlagt åtskilliga tunnland av träsk och myrar. 10% av
Gotlands yta var innan utdikningarna våtmarker finns det uppgifter som säger. Skulle vi inte kunna
återställa en del av dessa träsk och myrar? Kan vi göra dricksvatten av vatten från Tingstäde och
Bästeträsk kan vi väl även göra drickbart vatten från återställda t.ex Martebomyr , Mästermyr och
lina myr. Dessutom höjs väl grundvattennivån när man återställer myrar och träsk? En annan positiv
effekt blir att Naturvårdsverkets miJjömål"Myllrande våtmarker" kommer närmare.
Det finns idag många länsstyrelser i landet som jobbar med att återställa våtmarker - naturens egna
reningsverk. I Finland har man ett projekt med EU-medel för att återställa stora våtmarker.
Världsnaturfonden har mål med att samarbeta med att höja kvaliten på och öka antalet våtmarker i
Sverige. EU har ramdirektiv för vatten som anger vad EU-Iänderna minst ska klara som gäller
vattenkvalite' och tillgång på vatten. "Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i
landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden" Riksdagens definition av
miljö kvalitetsmålet. Sveriges regering fastslår i Mål 15.1. Till 2020 bevara, återställa och hållbart
använda ekosystem på land och i sötvatten och deras ekosystem, särskilt skogar, våtmarker, berg .....
Att säkerställa Gotlands behov av rent vatten kommer att ta lång tid - men man måste börja nån
gång. Med denna propå vill jag att Region Gotland och Länsstyrelsen på Gotland startar operation
"återställa en del av de utdikade våtmarkerna" så snart som möjligt.
Vad ska vi med kryssningskaj, bra förbindelser till fastlandet, Sveriges bästa råvaror till mat om vi inte
har vatten?
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