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Information.
Samverkansöverenskommelse mellan
Region Gotland och Polisen samt
medborgarlöften
Innehåll
• Kommissarie Fredrik Persson från Polismyndigheten på Gotland och
Christer Stoltz från Region Gotland medverkar
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Internationell strategi för Region Gotland
2017-2020
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-02-23, § 29
• Ledningskontoret 2016-12-16
• Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
Bilagor: Remissvar

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-02-23

RS § 29

Internationell strategi för Region Gotland
2017-2020

RS 2016/540
AU § 33

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 som styrdokument för det
internationella arbetet antas, med ändringsyrkande om att näst sista stycket på
sidan 3 ändras till ”Region Gotland kommer att fortsätta att prioritera samarbete
med ICLD.

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en kompetensplan
för politiker och tjänstemän.

Samtliga nämnder har svarat på remissversionen av det framarbetade förslaget till
Internationell strategi för Region Gotland 2017- 2020. Överlag ställer sig nämnderna
positiva till strategin och stödjer förslaget om att fokus ska läggas på sakfrågor, att
projekt ska initieras från verksamheterna och att regionstyrelseförvaltningen ges en
samordnanderoll. Prioriterade nätverk och övergripande mål tillstyrks också.
Tekniska nämnden (TN) är den nämnd som särskiljer sig. TN föreslår en regiongemensam funktion på regionstyrelseförvaltningen för all administration kring
regionens internationella arbete, i stället för att varje förvaltning ska förstärka sin
egen kompetens. TN efterfrågar även en övergripande handlingsplan för hur
genomförandet av strategin ska utföras i praktiken.
Flera nämnder anser att årlig rapportering kring internationella kontakter och projekt
är för omfattande, och vill därför ha en vagare skrivning om att då aktiviteter finns
ska de beskrivas, rapporteras och utvärderas enligt strategin.
Kultur- och fritidsnämnden (KFN), tillsammans med flera nämnder, vill ha ett
förtydligande om var ifrån de centralt avsatta stimulansmedlen ska tas.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att Internationell strategi för Region Gotland
2017-2020 har stöd i förvaltningar och nämnder och att ursprungsförslaget kan antas.
Utgångspunkten för vart internationella frågor hamnar i organisationen är regionfullmäktiges antagna ramar för nämndernas uppdrag och ansvar.

forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-02-23

RS § 29 forts
RS 2016/540
AU § 33

Tekniska nämndens förslag om regiongemensam funktion går emot framlagd strategi
där syftet är att förvaltningarna ska arbeta med omvärldsbevakning och internationalisering som verktyg i sin verksamhetsutveckling. Istället för en organisationsövergripande handlingsplan för strategin bör varje förvaltning istället arbeta fram en
handlingsplan för att få internationella frågor implementerade i ordinarie verksamhet.
Genom att årligen rapportera och följa upp internationella aktiviteter blir det en
naturlig del av verksamheten. Även om rapporteringen blir kortfattad bedöms den
vara viktig för att skapa det nya arbetssättet med omvärldsbevakning och
internationalisering som verktyg i verksamhetsutvecklingen.
Redaktionellt uppdateras strategin efter den nya organisationsstrukturen och
ledningskontoret ersätts av regionstyrelseförvaltningen. I samband med detta ändras
även ”centralt avsatta medel” till regionstyrelseförvaltningens budget för att
förtydliga vart de centrala medlen ska tas.
Beslutsunderlag

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
Regionstyrelseförvaltningen 2016-12-16
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslog att uppdrag ska ges om att återkomma med en kompetensplan för politiker och tjänstemän.
Ärendet föredras av Maria Pettersson EU-samordnare, regionstyrelseförvaltningen.
Förslaget till Internationell strategi föredras med vidtagna revideringar efter
arbetsutskottet 31 januari 2017.
Yrkande
Eva Nypelius (C) yrkar att näst sista stycket på sid 3 under rubriken Prioriteringar
ändras till ”Region Gotland kommer fortsätta att prioritera samarbetet med ICLD”.
Resterande del av meningen ska strykas.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag till Internationell strategi och Eva
Nypelius ändringsyrkande och finner att strategin antas med ändringsyrkandet.
Denna ändring inarbetas i det färdiga förslaget till fullmäktige.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende RS 2016/540
16 december 2016

Maria Pettersson

Regionstyrelsen

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta anta Internationell strategi för
Region Gotland 2017-2020 som styrdokument för det internationella arbetet

Sammanfattning

Samtliga nämnder har svarat på remissversionen av det framarbetade förslaget till
Internationell strategi för Region Gotland 2017- 2020. Remissvaren bifogas. Överlag ställer
sig nämnderna positiva till strategin och stödjer förslaget om att fokus ska läggas på
sakfrågor, att projekt ska initieras från verksamheterna och att
regionstyrelseförvaltningen ges en samordnanderoll. Prioriterade nätverk och
övergripande mål tillstyrks också.
Tekniska nämnden (TN) är den nämnd som särskiljer sig. TN föreslår en
regiongemensam funktion på regionstyrelseförvaltningen för all administration kring
regionens internationella arbete, i stället för att varje förvaltning ska förstärka sin
egen kompetens. TN efterfrågar även en övergripande handlingsplan för hur
genomförandet av strategin ska utföras i praktiken.
Flera nämnder anser att årlig rapportering kring internationella kontakter och projekt
är för omfattande, och vill därför ha en vagare skrivning om att då aktiviteter finns
ska de beskrivas, rapporteras och utvärderas enligt strategin.
Kultur- och fritidsnämnden (KFN), tillsammans med flera nämnder, vill ha ett
förtydligande om var ifrån de centralt avsatta stimulansmedlen ska tas.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att Internationell strategi för Region Gotland 20172020 har stöd i förvaltningar och nämnder och att ursprungsförslaget kan antas.
Utgångspunkten för vart internationella frågor hamnar i organisationen är
regionfullmäktiges antagna ramar för nämndernas uppdrag och ansvar.
TN:s förslag om regiongemensam funktion går emot framlagd strategi där syftet är
att förvaltningarna ska arbeta med omvärldsbevakning och internationalisering som
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2016/540

verktyg i sin verksamhetsutveckling. Istället för en organisationsövergripande
handlingsplan för strategin bör varje förvaltning istället arbeta fram en handlingsplan
för att få internationella frågor implementerade i ordinarie verksamhet.
Genom att årligen rapportera och följa upp internationella aktiviteter blir det en
naturlig del av verksamheten. Även om rapporteringen blir kortfattad bedöms den
vara viktig för att skapa det nya arbetssättet med omvärldsbevakning och
internationalisering som verktyg i verksamhetsutvecklingen.
Redaktionellt uppdateras strategin efter den nya organisationsstrukturen och
ledningskontoret ersätts av regionstyrelseförvaltningen. I samband med detta ändras
även ”centralt avsatta medel” till regionstyrelseförvaltningens budget för att
förtydliga vart de centrala medlen ska tas.
Beslutsunderlag

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
Gotland påverkas alltmer av omvärlden. Den ökade globaliseringen och regionernas ökade
betydelse i Europa innebär att Region Gotland, med ansvar för regional utveckling och
tillväxt, har en viktig roll att fylla internationellt som företrädare för Gotland och därmed
säkerställa att regionens intressen och internationella samarbetsmöjligheter tillvaratas.
Gotland har lång erfarenhet av att arbeta internationellt. Redan under tidigt 1990-tal engagerade sig Gotland i flera europeiska nätverk med koppling till strategisk utveckling i örelaterade frågor samt Östersjöfrågor. När det kommer till EU-finansierade projekt har
Gotland drivit och deltagit i flertalet projekt. Gotland har även en lång tradition av att driva
utomeuropeiska projekt i bland annat Tanzania och Ukraina. Detta har framför allt gjorts
via finansiering från Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD).
Förutsättningar
Ett framgångsrikt internationellt samarbete kräver fortlöpande kompetensutveckling, såväl
bland förtroendevalda som bland tjänstepersoner. Språkkunskaper, kunskaper om det europeiska samarbetets verktyg och möjligheter, kunskaper om samhällsförhållanden och
kultur i andra regioner, kompetens i projektledning och projektarbete i samband med internationellt samarbete är några exempel på kunskapsområden som kan stärka och utveckla
Gotlands roll på den internationella arenan.
De rådande ekonomiska förutsättningarna inom Region Gotland medför stor arbetsbelastning på de olika förvaltningarna. Detta får dock inte lägga hinder i vägen för ett strategiskt
fortsatt utvecklingsarbete. Även om arbetet med till exempel EU-projekt kan ses som tidskrävande är det, om kärnverksamheten får stå i fokus, en investering för framtiden som
utvecklar medarbetarna och organisationen samtidigt som det kan tillföra externa medel.
Syfte
Syftet med den internationella strategin är att klargöra hur Region Gotlands internationella
arbete ska bidra till att uppnå de strategiska mål som finns i det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 1, vilket är Region Gotlands övergripande styrdokument för
hur Gotland vill möta framtidens utmaningar tillsammans med näringslivet, myndigheter,
civilsamhället, akademi och andra aktörer.

Ärendenr RS 2016/540 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Strategin syftar även till att tydliggöra hur Region Gotlands samtliga nämnder och förvaltningar i större utsträckning kan integrera det internationella arbetet i sina verksamheter för
att kunna förstärka, förbättra och utveckla Gotland.
Mål
De övergripande målen för Region Gotlands internationella strategi är:
• att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och
tillväxt på Gotland, samt
• att utveckla Region Gotlands verksamheter.
Internationalisering ska vara integrerat i Region Gotlands samtliga verksamheter. Det innebär att internationellt arbete inte är ett avgränsat sakområde, utan ett ansvar för alla nämnder och förvaltningar där sakkunskap finns. Goda kontakter med nationella myndigheter

1

Kommer att ersättas av en Regional utvecklingsstrategi (RUS) under 2018.
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och nätverk ökar möjligheterna till framgång i det internationella arbetet. Genom att sträva
mot de uppsatta målen ska Region Gotlands internationella arbete leda till:
•
•
•
•
•

ökad internationell samverkan mellan olika aktörer som ger en tydlig nytta för den
egna verksamheten och gotlänningarna,
en ökad extern finansiering genom olika samarbetsprojekt,
en ökad kompetens inom Region Gotland, men även hos andra aktörer på Gotland,
genom erfarenhets- och kunskapsutbyte,
en ökad kulturell förståelse mellan människor med olika bakgrund, samt
en tydligare roll och profil för Region Gotland i nationella och internationella
sammanhang.

Region Gotlands behov och långsiktig nytta ska styra engagemang och deltagande i det
internationella arbetet. Målen ska brytas ner och konkretiseras per nämnd, och aktiviteter
redovisas i nämndernas verksamhetsplaner. Till stöd för arbetet finns ett nätverk som utgörs av förvaltningarnas utsedda internationella kontaktpersoner.
Prioriteringar
Europa 2020-strategin är EU:s övergripande strategi för tillväxt, jobb och välstånd2. Den
regionala utvecklingen är en central fråga i Europa 2020-strategin och samtliga regionala
tillväxtstrategier ska ta hänsyn till strategin. Även alla EU:s fonder och program syftar till
att uppfylla målen i Europa 2020-strategin och det är därför logiskt att Region Gotlands
internationella insatser tar sin utgångspunkt i Europa 2020-strategin.
Under de kommande åren är det viktigt att Region Gotland prioritera utifrån mervärde,
nytta och resurser inför medverkan i projekt och nätverk och för andra åtaganden med
koppling till det internationella arbetet. Region Gotland finns representerat i flera nationella
nätverk och beredningar, bland annat inom Sveriges kommuner och Landsting (SKL).
Medlemskapen är viktiga att aktivt nyttja för kunskapsinhämtning och påverkansarbete. För
att optimera medlemskapen i internationella nätverk kommer Region Gotland, utifrån relevans och resurser, att aktivt arbeta med medlemskapen i Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR)3, Union of the Baltic Cities (UBC), Organization of World Heritage
Cities (OWHC) samt Stockholmregionens Europakontor. Region Gotlands engagemang i
Hansan är fortsatt en prioriterad uppgift, och ska, liksom engagemanget i övriga prioriterade nätverk och projekt, eftersträva synergieffekter dem emellan.

Ärendenr RS 2016/540 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Region Gotland kommer även att fortsätta att prioritera sitt engagemang i ICLD.
Det är viktigt att sakfrågan i förstahand styr arbetet och inte geografin. Genom att säkerställa att projekt ligger i linje med befintliga strategier kan de skapa ett mervärde till redan planerade insatser.
Arbetssätt
Region Gotlands internationella arbete ska vara ett verktyg till att nå de mål och inriktningar som är fastställda i styrdokument. Arbetet ska präglas av nyfikenhet och samtidigt vara
målinriktat, såväl vid studiebesök och konferenser som vid medverkan i projekt. Resultat
och erfarenheter från projekt, resor och konferenser ska dokumenteras, spridas och delas
2
3

http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm
Se bilaga för mer information om Region Gotlands nätverk.
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med kollegor på hemmaplan. Nya kontakter och möjliga projektidéer ska följas upp. Genom att arbeta på detta sätt blir Region Gotland en relevant, attraktiv och kunnig samarbetspartner som samtidigt bidrar till ökad förståelse för mervärdet av internationella relationer på Gotland.
För att skapa förutsättningar för engagemang i nätverk och andra utvecklingsaktiviteter
avsätts medel i regionstyrelseförvaltningens budget med syftet att stimulera förvaltningarna
att arbeta med internationella aktiviteter4.
För att uppnå Region Gotlands mål med det internationella arbetet krävs ofta samverkan
med andra aktörer. Region Gotland har bland annat en överenskommelser om samverkan
med Länsstyrelsen i Gotlands län där internationella frågor ingår liksom en partnerskapsöverenskommelse med Uppsala universitet campus Gotland där internationalisering är ett
av samverkansområdena.

Ärendenr RS 2016/540 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Framgångsfaktorer
För att Region Gotland ska uppnå målen med den internationella strategin krävs:
-

Tydliga prioriteringar som utgår från Region Gotlands strategiska styrdokument och
som har tydlig koppling till ordinarie verksamhet och dess behov.

-

Långsiktighet, uthållighet och aktivt engagemang – nya kontakter och relationer tar tid
att bygga upp och resultat kan därför inte alltid ses direkt.

-

Att Region Gotland aktivt ska identifiera möjligheterna för delfinansiering av verksamhetsutveckling via externfinansiering som ligger väl i linje med styrdokument och utvecklingsmål.

-

Tydlig styrning och uppföljning från såväl den politiska ledningen som förvaltningsledningarna för ett hållbart och långsiktigt internationellt arbete.

-

Att Region Gotlands aktivt och strategiskt använder sig av medlemskapen i nationella
och internationella nätverk för påverkansarbete, kunskapsutveckling och nya perspektiv för både politiker och tjänstepersoner. Medverkan ska värderas utifrån relevans,
mervärde, kostnad och arbetstid/restid. Deltagandet ska kontinuerligt utvärderas, följas
upp och redovisas.

Ett internationellt perspektiv är viktigt för den verksamhetsutveckling som kontinuerligt
behövs för att förbättra, anpassa eller förändra regionens verksamheter för att möta omvärldsförändringar och för att nå uppsatta mål. Viktiga förutsättningar för verksamhetsutveckling skapas genom ett internationellt fokus, där personella och finansiella resurser avsätts för att få tillgång till extern projektfinansiering, omvärldsinformation, kompetens och
idéer.

4

Region Gotland arbetar med att jämställdhetsintegrera samtliga styrdokument och verksamheter vilket även gäller det internationella
arbetet. I tillsättning av uppdrag, arbetsgrupper, fördelning av stimulansmedel etc. är det därför centralt att ta i beaktande om en jämn
könsfördelning, fördelning av ålder, erfarenheter, boendeort med mera.
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GENOMFÖRANDE – ansvar och arbetsfördelning
Politikerorganisation

Regionfullmäktige har det övergripande ansvaret för att strategin följs. Rapportering av

det internationella arbetet görs årligen till regionfullmäktige i samband med årsredovisningen.

Regionstyrelsen leder och samordnar det övergripande internationella arbetet och ansvarar även för de långsiktiga relationerna med vänorterna och de internationella nätverken.
Regionstyrelsen fattar beslut om val av politiska företrädare till internationella uppdrag,
både vad gäller styrelseposter och permanent deltagande i kommittéer och arbetsgrupper.
Rapportering av det internationella arbetet görs årligen till regionstyrelsen i samband med
årsredovisningen. Den beslutar även om eventuell revidering av strategin.

Nämnderna ansvarar för att det internationella perspektivet integreras i verksamheten och

att möjligheter till extern medfinansiering undersöks, samt de samarbeten och nätverk som
är ämnesspecifika utifrån deras uppdrag.
Tjänstemannaorganisation

Koncernledningsgruppen (KLG) agerar styr/avstämningsgrupp för koncernövergripan-

de frågor och prioriteringar.

Förvaltningscheferna ansvarar för och bevakar den internationella utvecklingen inom

sina respektive områden, samt för att undersöka möjligheten till extern medfinansiering av
beslutad verksamhetsutveckling. Förvaltningschefen ansvarar också för att utse en internationell kontaktperson till det interna internationella nätverket.

EU-samordnaren har i uppdrag att hålla sig ajour med EU-agendan och utveckling som
påverkar Region Gotland och Gotland i stort. EU-samordnaren är övergripande kontaktperson för Region Gotlands internationella nätverk och stödjer förvaltningarna i deras nätverksaktiviteter. Vidare ska samordnaren bistå Region Gotlands samtliga verksamheter med
aktuell information om utbildningsmöjligheter i EU-relaterade frågor, omvärldsbevakning
samt projektstöd. Primär kontakt med förvaltningarna sker genom det interna internationella nätverket som EU-samordnare är sammankallande av.

Ärendenr RS 2016/540 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Förvaltningarnas internationella kontaktpersoner företräder den egna förvaltningen i

det internationella nätverket. Kontaktpersonen ska, med stöd av EU-samordnaren, ansvara
för informations- och kunskapsförmedling med syftet att stimulera förvaltningens internationella arbete. Tillsammans bildar kontaktpersonerna ett nätverk som träffas regelbundet
för kunskaps- och informationsutbyte.
Uppföljning och utvärdering
Varje förvaltning ansvarar för att det internationella arbetet beskrivs, rapporteras och utvärderas i nämndens verksamhetsberättelse. Redovisningen ska innehålla:
- Pågående EU-projekt och andra internationella projekt.
- Övrigt internationellt arbete.
- Verksamhetsrelaterade effekter och resultat av det internationella arbetet.
- Där det är möjligt ska rapportering ske med könsuppdelad statistik.
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Ärendenr RS 2016/540 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

För att tydliggöra det internationella arbetet och visa på resultat ska årligen en sammanställning med goda exempel redovisas. Detta görs av EU-samordnaren i samarbete med
förvaltningarnas internationella kontaktpersoner. För den regiongemensamma utvärderingen ansvarar regionstyrelsen. Syftet är att det arbetssätt som tillämpas för det internationella
arbetet blir mer resultat- och kunskapsinriktat. Fokus läggs på ett ökat lärande i verksamheterna.
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Bilaga 1 - Förteckning över Region Gotlands internationella nätverk
Stockholmsregionens Europakontor
Region Gotland är medlem av Stockholmregionens Europaförening som äger Stockholmregionens Europakontor. Dem har sin bas i Bryssel och verksamheten syftar till att hålla
Stockholmsregionen ajour med EU-agendan samt profilera regionen i Bryssel. Region Gotland har en styrelseplats i Stockholmregionens Europaförening och kan på så sätt vara med
och påverka utvecklingen av organisationen.
Hemsida: http://www.stockholmregion.org
Årlig medlemsavgift: 200 000 kronor (2017).
Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR)
Nätverket består av cirka 120 regioner från 28 länder och har till syfte att påverka EU så att
EU:s politik främjar en balanserad territoriell utveckling. Gotland har varit medlem i
CPMR sedan tidigt 1990-tal och är idag medlemmar i två av nätverkets sex arbetsgrupper:
Island Commission som arbetar med ö-frågor, och Baltic Sea Commission som arbetar
med Östersjörelaterade frågor. För Gotland är det viktigt att vara aktiva inom detta nätverk
för regionala utvecklingsfrågor där vi kan möta andra regioner med liknande utmaningar.
Hemsida CPMR: www.cpmr.org
Hemsida Baltic Sea Commission: http://www.balticseacommission.eu/
Hemsida Island Commission: http://www.islandscommission.org/en/
Årlig medlemsavgift:13 372 euro (CPMR 7180 euro, Baltic Sea Commission 1600 euro
(kostnaden kommer öka) Island Commission 4592 euro).

Ärendenr RS 2016/540 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Union of the Baltic Cities (UBC)
UBC är ett nätverk med cirka 100 medlämsstäder från länder i Östersjöområdet. Huvudsyften är att främja samarbete och utbyte av erfarenheter mellan städerna, och här kan Region
Gotlands kommunala uppdrag få input i sitt arbete, samt hitta partners till eventuella projekt. Arbetet är uppdelat i sju arbetsgrupper. Nätverket gjorde ett omtag under 2015 då
arbetsgrupper slogs ihop, en ny hemsida lanserades och inriktningen i nätverket ändrades
och mer fokus lades på projektsamarbete och erfarenhetsutbyt. Sekretariatet är placerat i
Gdansk.
Hemsida: www.ubc.net
Årlig medlemsavgift: 1200 euro (2017).
Organization of World Heritage Cities (OWHC)
Ett nätverk för städer som finns med på FN:s världsarvslista; platser värda att bevara för
framtiden. OWHC samarbetar framför allt i frågor kring de särskilt anpassade utvecklingsinsatser som kan behövas i världsarvsstäderna under ledning av städernas borgmästare.
Sekretariatet ligger i Quebec. Inom OWHC finns en särskild grupp för de nordeuropeiska
världsarvsstäderna med ett regionalt sekretariat för nordvästra Europa och Nordamerika i
Regensburg.
Hemsida: http://www.ovpm.org/.
Årlig medlemsavgift: 2700 euro (2017).
Hansan
Hansan är ett nätverk med 185 medlemsstäder i 16 länder. En stad är årligen värd för Hansedagen, där 75-120 städer årligen deltar på Hansemarknaden, med kulturgrupper och
konstnärer samt på interna möten och seminarier för att främja utbyte mellan städerna. Det
finns också en ideell förening som ansvarar för Hansan som en av Europarådet certifierad

7 (8)

Region Gotland

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020

Cultural Route. Därutöver finns Hansa Business som vänder sig inte bara till städer utan till
enskilda företag för att främja handel mellan städerna. Sekretariatet ligger i Lübeck. Gotland innehar platsen som vice ordförande både i nätverket och i föreningen. Gotland står
värd för Hansadagarna 2025.
Hemsida: www.hanse.org.
Årlig medlemsavgift: Ingen medlemsavgift. (Varje organisation täcker sina egna kostnader
för deltagande i olika aktiviteter, årlig kostnad för web-medverkan är 50 euro).
B7 Baltic Islands
Gotland var med och bildade nätverket B7 1989. Nätverket har haft en stor betydelse för
Gotland i Östersjöfrågor och i EU-policy arbetet men har under senare år haft en lägre
aktivitetsgrad med fokus på konst- idrotts och ungdomsutbyten.
Hemsida: http://www.b7.org/.
Årlig medlemsavgift:1000 euro (2017).
Nordiskt Nätverk för Vuxnas lärande (NVL)
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande som Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk,
administrerar på uppdrag av Nordiska Ministerrådet (NMR). Inom NVL finns det ett nordiskt önätverk där Bornholm, Gotland och Åland deltar. Nätverket fokuserar på särskilda utmaningar och
möjligheter inom ”glesbygden”, förnärvarande och framöver är integrationsfrågor
prioriterad ur olika perspektiv.
Hemsida: http://nvl.org/.
Årlig medlemsavgift: Arbetstid (övriga kostnader står NMR för).

Ärendenr RS 2016/540 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD)
ICLD arbetar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling. Med fokus på
individens fri- och rättigheter syftar ICLD:s program till att stärka lokala och regionala politiskt styrda organ, decentraliseringsprocesser, lokalt självstyre och medborgardeltagande i
den svenska regeringens prioriterade samarbetsländer. SKL är ICLD:s huvudman. Lunds
Universitet, Region Gotland och SKL utgör ICLD:s styrelse.
Hemsida: www.icld.se.
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Medlemsorganisation för alla Sveriges kommuner, landsting och regioner som har till uppgift att stötta och bidra med verksamhetsutveckling och fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. SKL har till uppgift att ge service och professionell rådgivning inom alla de områden kommuner, landsting och regioner är verksamma. Region Gotland är aktiva inom flera nätverk och beredningar som drivs av SKL, både på tjänstepersonnivå och politikernivå.
Hemsida: www.skl.se
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Protokoll

Tekniska nämnden 2016-11-16

TN § 222

Internationell strategi
AU § 135
TN 2016/2201

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse daterad 11 oktober 2016.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslaget till internationell strategi med
följande tillägg:
•

Dagens gränssnitt mellan Regionstyrelsen och tekniska nämnden behöver
förtydligas.

•

Prioriteringarna omarbetas så att ö-samarbetet framgår tydligare.

•

En handlingsplan för hur genomförandet ska utföras i praktiken tas fram.

•

Budgetfrågorna måste lösas så att genomförande kan bli möjligt.

•

En regiongemensam funktion föreslås på ledningskontoret för all administration
kring regionens internationella arbete i stället för att varje förvaltning skall bygga
upp en egen.

Bakgrund

I februari 2016 beslutade regionstyrelsen om en översyn av Region Gotlands
Internationella strategi. Arbetet har nu verkställts och samtal och diskussioner har förts
såväl internt som externt med relevanta aktörer. Den nya strategin har ett tydligare
fokus på förutsättningar, arbetssätt och framgångsfaktorer än profilområden. Strategin
syftar till att lyfta in omvärldsbevakning och eventuell externfinansiering via projekt som
ett horisontellt perspektiv inom samtliga förvaltningar och nämnder med tydlig årlig
återrapportering. Allt arbete ska ligga i linje med verksamheten och alltid ha till syfte att
vara verksamhetsutvecklande.
Expedieras:
Regionstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Byggnad snämnden
Sammanträdesdatum 2016-12-07

BN § 229

Protokoll

Internationell strategi för Region Gotland 2017 20 20 - remissvar

BN 2016/ 9429

Byg gnadsnämndens bes lut
Byggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Byggnadsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.

Bedömning

I februari 2016 beslutade regionstyrelsen om en översyn av Region Gotlands
Internationella strategi. 1\rbetet har nu verkställts av Ledningskontoret och efter
beslut i Regionstyrelsen 2016.09.22 har den remitterats till samtliga nämnder. Sy ftet
med den internationella strategin är att "klargöra hur regionens internationella arbete
ska bidra till de strategiska mål som fmns i det regio nala utvecklingsprogrammet
Vision Gotland 2025". Sy ftet är vidare att "tydliggöra hur regio nens samtliga
nämnder och förvaltningar i större utsträckning kan integrera det internationella
arbetet i sina verksamheter för att kunna förstärka, förbättra och förnya Gotland".
Det är Samhällsbyggnadsfö rvaltningens uppfattning att avsaknaden aven tydlig
regiongemensam strategi inom området har haft betydelse för att internationella
samarbeten inte prioriterats eller budgeterats inom förvaltningen. Med
världsarvsområdet som ett tydligt undantag finn s ingen fortlöpande kontakt eller
något pågående samarbete inom internationella nätverk på förvaltningen. Förslaget
till internationell strategi lyfter just Organization of World Heritage Cities (OW HC)
som en prioriterad organisation. Unio n o f the Baltic Cities (UBC), med sitt nätverk
för p lanering, borde också vara av stort intresse och betydelse för
Samhällsbyggnads förvaltningen att samverka inom.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är positivt att få ett regiongemensamt
ramverk för internationellt samarbete och utbyte. Förvaltningen anser också att det är
positivt att strategin förutsätter att medel avsätts centralt på Region Gotland med
syfte att stimulera förvaltningarna s internationella arbeten. För att detta arbete ska bli
framgångsrikt och bidra på rätt sätt till Region Gotland är det dock helt nödvändigt
att förva ltningen själv tydliggör vilka resurser som tilldelas det internationella arbetet.
Utan avsatta resurser på förvaltningen lär väldigt få arbeten och utbyten kunna
genomföras i praktiken. Projekt, utbyten och ansökningar kräver dessutom i
allmänhet mycket administration vilket förutsätter tid och resurser utanför det
egentliga projektet eller samarbetet. j \tt detta arbete ändå verkligen bör bedrivas
aktivt styrks ju av att det i förslaget till strategi konstateras att "internationalisering
ska vara integrerat i Region Gotlands samtliga verksamheter".
Sammantaget anser Sam hällsbyggnads förvaltningen att förvaltningsch efens roll och
ansvar för att internatio nellt arbete bedrivs inom förvaltningen borde beto nas ännu
tydligare i strategin. E n rimlig konsekvens aven antagen regiongemensam strategi
torde vara att varje förvaltning behöver upprätta en egen handlingsplan för det
internationella arbetet som ansluter till strategin.

Justerande

~

Utd ragsbestyrkande! nam nförtyd Iigande

~ Region
~ Gotland

Protokoll

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-12-07

Det internationella arbetet inom Region Gotland måste vara transparent och tydligt
för medarbetare, chefer och politiker. Därför är det avgörande att syfte och mål med
utbyten, projekt och arbeten ska tydliggöras för och återrapporreras till de politiska
nämnderna .
Samhällsbyggnadsförvaltningen välkomnar att det nu tas fram en internationell
strategi för Region Gotland. Som region i Sverige är Gotland unik, och den
internation ella utblicken och nätverksbyggandet är av stort vikt för det regionala
arbetet ino m många områden. Inom samhällsbyggnadsområdet skulle ett strategiskt
inriktat internationellt utbyte kunna vara en viktig källa till nödvändig
kunskapsinhämtning, men också en möjlighet att bidra med egen erfaren het och
kunskap i ett internatio nellt sammanhang.
Byggnadsnämnden ansluter sig till förvaltningens yttrande.
Majvor Östergren (S) lämnar sanul1anträdet. Börje Bendelin (C) träder i hennes ställe.

Beslutsunderlag

Internationell strategi fö r Region Gotland 2017-2020, remissversio n
Protoko llsutdrag: RS § 211 Internationell strategi 201 7-2020 - remittering

Skickas till
Ledningskontoret alt: Maria Pettersson
Sökande
Regionstyrelsen

Justerande

Utdragsbestyrkandejnamnförtydligande

~ RegiOn

~ Gotland

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-12-06

Protokoll

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 2016-11-22

MHN § 130
MHN 2016/4089
-SBF 15 november 2016
Au § 108

Remiss – Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
I februari 2016 beslutade regionstyrelsen om en översyn av Region Gotlands
Internationella strategi. Arbetet har nu verkställts av Ledningskontoret och efter beslut i
Regionstyrelsen 2016.09.22 har den remitterats till samtliga nämnder. Syftet med den
internationella strategin är att ”klargöra hur regionens internationella arbete ska bidra till
de strategiska mål som finns i det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland
2025”. Syftet är vidare att ”tydliggöra hur regionens samtliga nämnder och förvaltningar
i större utsträckning kan integrera det internationella arbetet i sina verksamheter för att
kunna förstärka, förbättra och förnya Gotland”.
Det är Samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning att avsaknaden av en tydlig
regiongemensam strategi inom området har haft betydelse för att internationella
samarbeten inte prioriterats eller budgeterats inom förvaltningen. Med
världsarvsområdet som ett tydligt undantag finns ingen fortlöpande kontakt eller något
pågående samarbete inom internationella nätverk på förvaltningen. Förslaget till
internationell strategi lyfter just Organization of World Heritage Cities (OWHC) som en
prioriterad organisation. Union of the Baltic Cities (UBC), med sitt nätverk för
planering, borde också vara av stort intresse och betydelse för
Samhällsbyggnadsförvaltningen att samverka inom.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är positivt att få ett regiongemensamt
ramverk för internationellt samarbete och utbyte. Förvaltningen anser också att det är
positivt att strategin förutsätter att medel avsätts centralt på Region Gotland med syfte
att stimulera förvaltningarnas internationella arbeten.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-12-06

Protokoll

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 2016-11-22

MHN § 130 fortsättning
För att detta arbete ska bli framgångsrikt och bidra på rätt sätt till Region Gotland är det
dock helt nödvändigt att förvaltningen själv tydliggör vilka resurser som tilldelas det
internationella arbetet. Utan avsatta resurser på förvaltningen lär väldigt få arbeten och
utbyten kunna genomföras i praktiken. Projekt, utbyten och ansökningar kräver
dessutom i allmänhet mycket administration vilket förutsätter tid och resurser utanför
det egentliga projektet eller samarbetet. Att detta arbete ändå verkligen bör bedrivas
aktivt styrks ju av att det i förslaget till strategi konstateras att ”internationalisering ska
vara integrerat i Region Gotlands samtliga verksamheter”.
Sammantaget anser Samhällsbyggnadsförvaltningen att förvaltningschefens roll och
ansvar för att internationellt arbete bedrivs inom förvaltningen borde betonas ännu
tydligare i strategin. En rimlig konsekvens av en antagen regiongemensam strategi torde
vara att varje förvaltning behöver upprätta en egen handlingsplan för det internationella
arbetet som ansluter till strategin.
Det internationella arbetet inom Region Gotland måste vara transparent och tydligt för
medarbetare, chefer och politiker. Därför är det avgörande att syfte och mål med
utbyten, projekt och arbeten ska tydliggöras för och återrapporteras till de politiska
nämnderna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen välkomnar att det nu tas fram en internationell strategi
för Region Gotland. Som region i Sverige är Gotland unik, och den internationella
utblicken och nätverksbyggandet är av stort vikt för det regionala arbetet inom många
områden. Inom samhällsbyggnadsområdet skulle ett strategiskt inriktat internationellt
utbyte kunna vara en viktig källa till nödvändig kunskapsinhämtning, men också en
möjlighet att bidra med egen erfarenhet och kunskap i ett internationellt sammanhang.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-22
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-11-08

Protokoll

KFN § 86
KFN AU § 82

Remiss. Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
KFN 2016/255

−
−
−

KFF Remissvar Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020, 2016-10-31
RS § 211 Internationell strategi 2017-2020 – remittering, 2016-09-22
LK Remissversion Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020, 2016-08-24

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom Internationell strategi för Region
Gotland 2017-2020 men föreslår följande:
o Att det i strategin förtydligas vilken nivå/instans som beslutar kring de
centralt avsatta medlen.
o Att den föreslagna sammanställningen av goda exempel uppdateras
vartannat år istället för varje år.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad
I februari 2016 beslutade regionstyrelsen att Region Gotlands internationella strategi
skulle ses över. Arbetet har nu verkställts och samtal och diskussioner har förts såväl
internt som externt bland relevanta aktörer. Regionstyrelsen beslutade (RS § 211, 201609-22) att remittera förslaget till Internationell strategi 2017-2020 till samtliga nämnder.
Förvaltningen är positiv till syftet med den internationella strategin. Det vill säga att
klargöra hur regionens internationella arbete ska bidra till att uppnå de strategiska mål
som finns för Vision Gotland 2025, samt att tydliggöra hur regionens nämnder och
förvaltningar i större utsträckning kan införliva större fokus på det internationella
arbetet i verksamheten.
Förvaltningen föreslår dock att kultur- och fritidsnämnden ska göra medskicket att det
i strategin förtydligas vilken nivå/instans som beslutar kring de centralt avsatta medlen
samt att den föreslagna sammanställningen av goda exempel uppdateras vartannat år
istället för varje år.
På sammanträdet diskuteras hur den internationella strategin ska kunna synliggöras
inom kultur- och fritids verksamhet och vikten av detta.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-22
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-11-08

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag - i enlighet med
förvaltningens förslag.
Föredragande i ärendet: Catrine Wikström, regional kulturstrateg.

Expedieras:
Regionstyrelsen/Ledningskontoret
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-09

BUN § 123
Au § 102

Remiss från regionstyrelsen. Internationell strategi 2017 – 2020
BUN 2016/670

- Remiss från regionstyrelsen, 2016-09-22, § 211
- Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-15 (reviderad)

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Yttrande inges i enlighet med förslag.

Regionstyrelsen beslutade i februari 2016 om översyn av Region Gotlands
Internationella strategi. Arbetet har verkställts och regionstyrelsen beslutade i september
att remittera förslaget till samtliga nämnder, med en remissperiod till och med den 30
november, 2016.
Den nya strategin har ett tydligare fokus på förutsättningar, arbetssätt och
framgångsfaktorer än profilområden. Strategin syftar till att lyfta in omvärldsbevakning
och eventuell externfinansiering via projekt som ett horisontellt perspektiv inom
samtliga förvaltningar och nämnder med tydlig årlig återrapportering.
Allt arbete ska ligga i linje med verksamheten och alltid ha till syfte att vara
verksamhetsutvecklande.
Av förvaltningens tjänsteskrivelse framgår att förvaltningen, på grund av kort remisstid,
inte kunna bereda ärendet genom att samla in synpunkter från verksamheterna.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ställer sig i stort positiv till den framtagna
strategin som klargör hur regionens internationella arbete kan bidra till de strategiska
målen i det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025.
Den framtagna strategin ger ett bra stöd för den fortsatta utvecklingen av
internationalisering. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen lyfter vikten av att det är
verksamhetsbehovet som ska styra de projekt som bedrivs och att fokus ska läggas på
sakfrågorna snarare än på teoretiska målformuleringar.
Då utbildnings- och arbetslivsförvaltningen driver projekt beskrivs, rapporteras och
utvärderas dessa enligt de rutiner som beskrivs i strategin.
Arbetsutskottet beslutade att yttrandet skulle kompletteras med dels skrivning om att
internationellt utbyte sker inom ramen för språkstudier inom såväl grund- som

Forts.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-09

Forts. BUN § 123
gymnasieskolan samt kompletterande skrivning om att projekt, generellt, bör initieras
från verksamheter och/eller nämnd och därmed ges ledningskontoret och/eller
regionstyrelsen primärt en samordnande roll och inte initierande.
Förvaltningen hade inför nämndens behandling av ärendet kompletterat förslaget till
yttrande i enlighet med arbetsutskottets beslut.
Ärendet föredrogs avseende förslaget om Internationell strategi av ledningskontorets
EU-samordnare, Maria Pettersson.
Yrk anden
Ordförande Brittis Benzler (V) föreslog att yttrande inges i enlighet med reviderat förslag.

Ordförande ställde proposition på sitt förslag och fann att det vunnit bifall.

Expedieras: Regionstyrelsen/ledningskontoret

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2016-11-23

Protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetsutskott 2016-11-09

GVN § 112
GVN AU § 104

Remiss från regionstyrelsen. Internationell strategi 2017 – 2020
GVN 2016/143

- Remiss från regionstyrelsen, 2016-09-22, § 211
- Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-15 (reviderad)
- BUN 2016/670, Au § 102

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
•

Yttrande inges i enlighet med förslag.

Regionstyrelsen beslutade i februari 2016 om översyn av Region Gotlands
Internationella strategi. Arbetet har verkställts och regionstyrelsen beslutade i september
att remittera förslaget till samtliga nämnder, med en remissperiod till och med den 30
november, 2016.
Den nya strategin har ett tydligare fokus på förutsättningar, arbetssätt och
framgångsfaktorer än profilområden. Strategin syftar till att lyfta in omvärldsbevakning
och eventuell externfinansiering via projekt som ett horisontellt perspektiv inom
samtliga förvaltningar och nämnder med tydlig årlig återrapportering.
Allt arbete ska ligga i linje med verksamheten och alltid ha till syfte att vara
verksamhetsutvecklande.
Av förvaltningens tjänsteskrivelse framgår att förvaltningen, på grund av kort remisstid,
inte kunna bereda ärendet genom att samla in synpunkter från verksamheterna.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ställer sig i stort positiv till den framtagna
strategin som klargör hur regionens internationella arbete kan bidra till de strategiska
målen i det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025.
Den framtagna strategin ger ett bra stöd för den fortsatta utvecklingen av
internationalisering. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen lyfter vikten av att det är
verksamhetsbehovet som ska styra de projekt som bedrivs och att fokus ska läggas på
sakfrågorna snarare än på teoretiska målformuleringar.
Då utbildnings- och arbetslivsförvaltningen driver projekt beskrivs, rapporteras och
utvärderas dessa enligt de rutiner som beskrivs i strategin.

Forts.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2016-11-23

Protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetsutskott 2016-11-09

Forts. GVN § 112
Arbetsutskottet beslutade att ärendet överlämnas utan eget yttrande.
Förvaltningen hade inför nämndens behandling av ärendet kompletterat förslaget till
yttrande i enlighet med de beslut som arbetsutskottet för barn- och
utbildningsnämndens (BUN) tagit. BUN yrkade på att yttrandet skulle kompletteras
med dels skrivning om att internationellt utbyte sker inom ramen för språkstudier inom
såväl grund- som gymnasieskolan samt kompletterande skrivning om att projekt,
generellt, bör initieras från verksamheter och/eller nämnd och därmed ges
ledningskontoret och/eller regionstyrelsen primärt en samordnande roll och inte
initierande.
Ärendet avseende förslaget om Internationell strategi föredrogs av chefen för kvalitet
och utvecklingsavdelningen Elisabeth Jonsson Höök.

Yrk anden
Ordförande Saga Carlgren (V) föreslog att yttrande inges i enlighet med reviderat förslag.

Ordförande ställde proposition på sitt förslag och fann att det vunnit bifall.

Expedieras: Regionstyrelsen/ledningskontoret

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

~ Region

~ Gotland
Socialnämndens sammanträde 19 oktober 2016

Protokoll

SON § 141
Interremiss. I nternationell strategi för Region Gotland 2017-2020
SON 2016/395
- Tjänsteskrivelse daterad 17 oktober 2016.

Socialnämndens beslut
•

Socialnämnden godkänner och lämnar fÖ1Taltningens förslag till yttrande som s' -ar

på re nuss .

l\laria Pettersson, EU samo rdnare ledningsko nto ret föredrar ärendet via
ko nferenstelefon. H o n berättar om Regions Gotlands internationella strategi.
Socialförvaltningen ställer sig i stort positiv till den framtagna strategin som klargör hur
regionens internationella arbete kan bidra till de strategiska målen i det regio nala
utncklingsprogra nunet Vision Gotland 2025.
D en fra mtagna strategin ger ett bra stöd för den fortsatta un'ecklingen a,internationalisering. Socialförvaltningen lyfter vikten av att det är verksamhetsbehovet
som ska styra de projekt som bedrivs och att fokus ska läggas på sakfrågorna snarare än
på teoretiska målformuleringar.
D å socialfö lTaltningen dri,-er projekt beskrivs, rapporteras och un'ärderas dessa enligt
de rutiner som beskrivs i strategin. För att sti.tnulcra socialfö rva ltningens inte rnatio neUa

arbete har socialfön-altningen utsett en kontaktperson till det förvaltningsövergripande
nän·erket ino m Regio n Gotland.

Expedieras
RS-registrator (RS 2016/ 540)
Maria Pettersson, EU-samordnare ledningskontoret

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Socialnämnden

SON 2016/395
17 oktober 2016

Marica Gardell
Socialdirektör

Socialnämnden

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
Förslag till beslut

•

Socialnämnden godkänner och lämnar nedanstående yttrande som svar på
remiss.

Bakgrund

I februari 2016 beslutade regionstyrelsen om en översyn av Region Gotlands
Internationella strategi.
Den nya strategin har ett tydligare fokus på förutsättningar, arbetssätt och
framgångsfaktorer än profilområden. Strategin syftar till att lyfta in
omvärldsbevakning och eventuell externfinansiering via projekt som ett horisontellt
perspektiv inom samtliga förvaltningar och nämnder med tydlig årlig
återrapportering.
Allt arbete ska ligga i linje med verksamheten och alltid ha till syfte att vara
verksamhetsutvecklande.
Den framtagna strategin bedöms uppfylla kraven på delaktighet inom Region
Gotland genom det interna förvaltningsövergripande nätverket för internationella
frågor såväl som genom det externa nätverket för internationella frågor.
Regionstyrelsen bedömer att arbetssättet som föreslås i strategin behöver en tydlig
förankring i samtliga nämnder för att kunna implementeras på ett tillfredställande
sätt. Därför inleds arbetet med en internremiss.
Regionstyrelsen (RS 2016/540, § 211) godkände remissversionen av internationell
strategi för Region Gotland 2017 – 2022 och remitterade förslaget till samtliga
nämnder.
Beredning

På grund av kort remisstid har förslaget inte kunnat beredas genom att samla in
synpunkter från verksamheterna. Remissförslaget har tagits upp för diskussion i
socialförvaltningens ledningsgrupp.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2016/395

Synpunkter

Socialförvaltningen ställer sig i stort positiv till den framtagna strategin som klargör
hur regionens internationella arbete kan bidra till de strategiska målen i det regionala
utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025.
Den framtagna strategin ger ett bra stöd för den fortsatta utvecklingen av
internationalisering. Socialförvaltningen lyfter vikten av att det är
verksamhetsbehovet som ska styra de projekt som bedrivs och att fokus ska läggas på
sakfrågorna snarare än på teoretiska målformuleringar.
Då socialförvaltningen driver projekt beskrivs, rapporteras och utvärderas dessa
enligt de rutiner som beskrivs i strategin.
För att stimulera förvaltningens internationella arbete har socialförvaltningen utsett
en kontaktperson till det förvaltningsövergripande nätverket inom Region Gotland.

Beslutsunderlag
Remissversion – Internationell strategi för Region Gotland 2017 – 2020
Tjänsteskrivelse 2016 10 17
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Thomas Zielinski
Kommunikatör, kontaktperson

Skickas till
RS-registrator (RS 2016/540)
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Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-11-16

HSN § 293

Internremiss. Internationell strategi för Region
Gotland 2017-2020

HSN 2016/453
HSN-AU § 287

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner och lämnar nedanstående yttrande som
svar på remiss.

Sammanfattning

I februari 2016 beslutade regionstyrelsen om en översyn av Region Gotlands
Internationella strategi. Arbetet har nu verkställts och samtal och diskussioner har
förts såväl internt som externt med relevanta aktörer.
Den nya strategin har ett tydligare fokus på förutsättningar, arbetssätt och
framgångsfaktorer än profilområden. Strategin syftar till att lyfta in
omvärldsbevakning och eventuell externfinansiering via projekt som ett horisontellt
perspektiv inom samtliga förvaltningar och nämnder med tydlig årlig
återrapportering.
Allt arbete ska ligga i linje med verksamheten och alltid ha till syfte att vara
verksamhetsutvecklande.
Den framtagna strategin bedöms uppfylla kraven på delaktighet inom Region
Gotland genom det interna förvaltningsövergripande nätverket för internationella
frågor såväl som genom det externa nätverket för internationella frågor. Även ett
flertal av regionråden har intervjuats under processen. Regionstyrelsen bedömer att
det nya arbetssättet som föreslås i strategin behöver en tydlig förankring i samtliga
nämnder för att kunna implementeras på ett tillfredställande sätt och därför föreslås
arbetet inledas med en internremiss.
Regionstyrelsen (RS 2016/540, § 211) godkände remissversionen av internationell
strategi för Region Gotland 2017 – 2022 och remitterade förslaget till samtliga
nämnder.
Bedömning

På grund av kort remisstid har förslaget inte kunnat beredas genom att samla in
synpunkter från verksamheterna. Remissförslaget har tagits upp för diskussion i
hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp och nedanstående synpunkter har sin
utgångspunkt från dessa diskussioner. Förvaltningen har också varit representerade i
det internt förvaltningsövergripande nätverket inom Region Gotland och varit
delaktiga i framtagningsprocessen.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2016-11-16

Synpunkter
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ställer sig i stort positiv till den framtagna
strategin som ger ett klargörande av förutsättningar, roller och ansvar, arbetssätt samt
vikten av omvärldsbevakning och betydelsen av eventuell extern finansiering av
projekt. En viktig aspekt är också att det ska finnas en klar koppling mellan
verksamhetens uppdrag och att arbetet skall syfta till att vara
verksamhetsutvecklande.
För att skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och effektiv vård arbetar idag
de olika professionerna och tjänstmän inom förvaltningens verksamheter med ett
brett spektra av internationella kontakter, nätverk, intresseföreningar, SKL och
genom universitet och högskolor. Oftast sker de internationella kontakterna på
individnivå.
Att främja ett internationellt utbyte för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling
och tillväxt på Gotland och att utveckla Region Gotlands verksamheter ser
förvaltningen som en naturlig del av verksamhetens uppdrag och arbetssätt. I stort är
detta idag en integrerad del av verksamheten.
Den framtagna strategin ger ett bra stöd för den fortsatta utvecklingen av
internationalisering, men förvaltningen ser inte behovet av att målbilden årligen ska
brytas ner och konkretiseras per nämnd där aktiviteter ska redovisas i nämndernas
verksamhetsplaner. I förekommande fall och som en naturlig del av förvaltningens
prioriterade arbete ska målet dock konkretiseras och läggas in den årliga
verksamhetsplanen.
Förvaltningen ställer sig bakom de framgångsfaktorer som strategin lyfter fram och
ser de som viktiga delar i det fortsatta implementeringsarbetet.
Avseende uppföljning och utvärdering har förvaltningen samma ståndpunkt som
ovan där ”målbilden ska brytas ner och konkretiseras i verksamhetsplaner. Hälsooch sjukvårdsförvaltningen ser i stället en skrivning som att det är de relevanta och
pågående prioriterade arbeten som genomförts under verksamhetsåret och som har
koppling till internationell samverkan som ska utvärderas och följas upp samt
redovisas i nämndens verksamhetsberättelser. Om ett projekt genomförs inom
regionen, inkluderat de med internationell koppling, är det också obligatoriskt att
använda Region Gotlands projektmodell som ger klara direktiv avseende ansvar,
struktur, mål och uppföljning.
Beslutsunderlag

Remissversion – Internationell strategi för Region Gotland 2017 – 2020
Tjänsteskrivelse 12 oktober 2016
Skickas till
Regionstyrelsen
Maria Pettersson Ledningskontoret

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-03-27

Handlingar till

Ärende 5

Organisation och resurser för
mottagande av nyanlända personer
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-02-23, § 27
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-01-11

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-02-23

RS § 27

Organisation och resurser för mottagande av
nyanlända personer

RS 2016/641
AU § 31

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Ansvaret för långsiktig övergripande strategisk planering och samordning av
regionens ansvar i asyl- och integrationsfrågor vilar på regionstyrelsen.
• Ansvaret för övergripande samordning av etableringsinsatser till nyanlända
personer vilar på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
• Ansvaret för bosättning av nyanlända förs till regionstyrelsen från och med
halvårsskiftet 2017.
• Den statliga grundersättningen för kommunens arbete med nyanlända personer
med uppehållstillstånd fördelas från och med halvårsskiftet 2017 till
regionstyrelsen.
Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att snarast återkomma med konkreta
åtgärder angående bostadsförsörjning för nyanlända.

Region Gotlands ansvar för mottagande av nyanlända regleras i lagen (2016:38) om
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Lagen gäller personer som
efter asylansökan beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Vidare regleras fördelningen av
antalet personer som anvisas till Gotland för bosättning genom förordningen
(2016:39) om mottagande av vissa nyanlända.
För att kunna klara uppdraget har utbildnings- och arbetslivsförvaltningens integrationsenhet under 2016 drivit ett projekt med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen.
Projektet, kallat ”Pax för en bostad”, innebar att en tjänst inrättades för att lösa
behovet av bostäder till de nyanlända som anvisades till Gotland.
Bosättningsuppdraget innebär hela processen, från att finna en lämplig bostad,
förhandla om hyra, teckna avtal med fastighetsägare och hyresgäst, basutrusta
bostaden och introducera de nya hyresgästerna till att inflyttningen är klar.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer, i likhet med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen att ansvarsfördelningen mellan nämnderna behöver justeras för att
bättre motsvara verksamheternas karaktär och förutsättningar att lösa sina uppdrag.
Under hösten 2016 har strategiska utmaningar att bosätta nyanlända hanterats i en
förvaltningsövergripande grupp på uppdrag av regiondirektören med koncernledningsgruppen som styrgrupp. Det är uppenbart att arbetet med bostäder åt
nyanlända kräver kompetenser och kontakter som inte finns inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen.
forts
Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-02-23

RS § 27 forts
RS 2016/641

Det finns också gränssnitt och kopplingar till bostadsförsörjning för andra grupper
som behöver hyresbostäder, som personer med sociala förturer, korttidsboende för
vikarier inom regionens förvaltningar, studenter och nyinflyttade. Inom regionstyrelseförvaltningen har ett förslag till ett projekt/förstudie tagits fram för att finna
samordningslösningar för en samlande organisering av dessa uppdrag. Rekrytering till
detta uppdrag pågår för närvarande.
Mot denna bakgrund och med erfarenheterna från 2016 års intensiva arbete med
bosättning och etablering, föreslår regionstyrelseförvaltningen att uppdrag kring
bosättning av nyanlända överflyttas till regionstyrelsen. I övrigt kvarstår gymnasieoch vuxenutbildningsnämndens ansvar för etableringsinsatser och integrationsarbete.
I och med detta föreslår förvaltningen även att den så kallade grundersättningen för
kommunens arbete med att bosätta nyanlända personer med uppehållstillstånd, för
närvarande 221 500 kr per kalenderår, fördelas till regionstyrelsen.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer, i likhet med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen att ansvarsfördelningen mellan nämnderna behöver justeras för att
bättre motsvara verksamheternas karaktär och förutsättningar att lösa sina uppdrag.
Uppdraget att finna bostäder, sluta avtal, basutrusta bostäder osv. har inte en naturlig
koppling till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övriga uppdrag kring
integration och etablering, som undervisning i svenska för invandrare, samhällsorientering, rådgivning vid medborgarplatsen, skolplacering av barn mm.
Under hösten 2016 har strategiska utmaningar att bosätta nyanlända hanterats i en
förvaltningsövergripande grupp på uppdrag av regiondirektören med koncernledningsgruppen som styrgrupp. Det är uppenbart att arbetet med bostäder åt
nyanlända kräver kompetenser och kontakter som inte finns inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen. Det finns också gränssnitt och kopplingar till bostadsförsörjning för andra grupper som behöver hyresbostäder, som personer med sociala
förturer, korttidsboende för vikarier inom regionens förvaltningar, studenter och
nyinflyttade. Inom regionstyrelseförvaltningen har ett förslag till ett projekt/förstudie
för att finna samordningslösningar för en samlande organisering av dessa uppdrag
tagits fram. Rekrytering till detta uppdrag pågår för närvarande.
Mot denna bakgrund och med erfarenheterna från 2016 års intensiva arbete med
bosättning och etablering, föreslår regionstyrelseförvaltningen att uppdrag kring
bosättning av nyanlända överflyttas till regionstyrelsen. I övrigt kvarstår gymnasieoch vuxenutbildningsnämndens ansvar för etableringsinsatser och integrationsarbete.
I och med detta föreslår förvaltningen även att den så kallade grundersättningen för
kommunens arbete med att bosätta nyanlända personer med uppehållstillstånd, för
närvarande 221 500 kr per kalenderår, fördelas till regionstyrelsen.

forts
Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-02-23

RS § 27 forts
RS 2016/641

Konsekvensanalys:
Förtydligad och förändrad ansvarfördelning enligt förvaltningens förslag ger
förutsättningar att i förlängningen vidareutveckla samordning av de olika
bostadsförsörjningsuppgifter som idag är splittrade på flera nämnder, förvaltningar
och verksamheter. Ur ett process- och ekonomiperspektiv bedömer förvaltningen att
detta kan underlätta för fortsatta effektiviseringar.
Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2015-03-02, § 122, Strategi, organisation och resurser för ett
förstärkt mottagande av nyanlända personer till Gotland
Regionstyrelseförvaltningen 2017-01-11
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lisa Stark, enhetschef och Åsa Linder, strateg,
regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden föreslår att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att snarast
återkomma med konkreta åtgärder angående bostadsförsörjning för nyanlända.
Ordföranden finner att förslaget vunnit bifall.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2016/641
11 januari 2017

Lisa Stark

Regionstyrelsen

Organisation och resurser för mottagande av nyanlända
personer
Förslag till beslut

1. Ansvaret för långsiktig övergripande strategisk planering och samordning av
regionens ansvar i asyl- och integrationsfrågor vilar på regionstyrelsen.
2. Ansvaret för övergripande samordning av etableringsinsatser till nyanlända
personer vilar på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
3. Ansvaret för bosättning av nyanlända förs till regionstyrelsen från och med
halvårsskiftet 2017.
4. Den statliga grundersättningen för kommunens arbete med nyanlända
personer med uppehållstillstånd fördelas från och med halvårsskiftet 2017 till
regionstyrelsen.

Sammanfattning

Region Gotlands ansvar för mottagande av nyanlända regleras i lagen (2016:38) om
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Lagen gäller personer som
efter asylansökan beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Vidare regleras fördelningen av
antalet personer som anvisas till Gotland för bosättning genom förordningen
(2016:39) om mottagande av vissa nyanlända.
För att kunna klara uppdraget har utbildnings- och arbetslivsförvaltningens
integrationsenhet under 2016 drivit ett projekt med ekonomiskt stöd från
Länsstyrelsen. Projektet, kallat ”Pax för en bostad”, innebar att en tjänst inrättades
för att lösa behovet av bostäder till de nyanlända som anvisades till Gotland.
Bosättningsuppdraget innebär hela processen, från att finna en lämplig bostad,
förhandla om hyra, teckna avtal med fastighetsägare och hyresgäst, basutrusta
bostaden och introducera de nya hyresgästerna till att inflyttningen är klar.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer, i likhet med utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen att ansvarsfördelningen mellan nämnderna behöver justeras
för att bättre motsvara verksamheternas karaktär och förutsättningar att lösa sina
uppdrag.
1 (3)

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

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/641

Under hösten 2016 har strategiska utmaningar att bosätta nyanlända hanterats i en
förvaltningsövergripande grupp på uppdrag av regiondirektören med
koncernledningsgruppen som styrgrupp. Det är uppenbart att arbetet med bostäder
åt nyanlända kräver kompetenser och kontakter som inte finns inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen. Det finns också gränssnitt och kopplingar till
bostadsförsörjning för andra grupper som behöver hyresbostäder, som personer med
sociala förturer, korttidsboende för vikarier inom regionens förvaltningar, studenter
och nyinflyttade. Inom regionstyrelseförvaltningen har ett förslag till ett
projekt/förstudie tagits fram för att finna samordningslösningar för en samlande
organisering av dessa uppdrag. Rekrytering till detta uppdrag pågår för närvarande.
Mot denna bakgrund och med erfarenheterna från 2016 års intensiva arbete med
bosättning och etablering, föreslår regionstyrelseförvaltningen att uppdrag kring
bosättning av nyanlända överflyttas till regionstyrelsen. I övrigt kvarstår gymnasieoch vuxenutbildningsnämndens ansvar för etableringsinsatser och integrationsarbete.
I och med detta föreslår förvaltningen även att den så kallade grundersättningen för
kommunens arbete med att bosätta nyanlända personer med uppehållstillstånd, för
närvarande 221 500 kr per kalenderår, fördelas till regionstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige överförde 2015-03-02 ansvaret för ”flyktingmottagandet, inklusive
övergripande samordning” från socialnämnden till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. (Rf § 122). Beslutet fattades efter att ledningskontoret
genomfört en förstudie om förutsättningarna för ett ökat flyktingmottagande på
Gotland. Förslaget remitterades till nämnderna och styrelsen för Gotlandshem. De
statliga ersättningarna för mottagande av nyanlända har hanterats i enlighet med den
beslutade ansvarsfördelningen under 2016. Den slutliga fördelningen sker i samband
med bokslutet för detta år.
Region Gotlands ansvar för mottagande av nyanlända regleras i lagen (2016:38) om
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Lagen gäller personer som
efter asylansökan beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Vidare regleras fördelningen av
antalet personer som anvisas till Gotland för bosättning genom förordningen
(2016:39) om mottagande av vissa nyanlända. Länsstyrelsen beslutar om antalet för
varje år. 2017 ska Region Gotland bosätta 277 personer efter anvisning från
Migrationsverket.
Under 2016 bosatte Region Gotland, genom gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, enligt preliminära data 192 personer vilket motsvarade
vår andel av det nationella åtagandet enligt Länsstyrelsens beslut. För att kunna klara
detta uppdrag har utbildnings- och arbetslivsförvaltningens integrationsenhet drivit
ett projekt med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen. Projektet, kallat ”Pax för en
bostad”, innebar att en tjänst inrättades för att lösa behovet av bostäder till de
nyanlända som anvisades till Gotland. Bosättningsuppdraget innebär hela processen,
från att finna en lämplig bostad, förhandla om hyra, teckna avtal med fastighetsägare
och hyresgäst, basutrusta bostaden och introducera de nya hyresgästerna till att
inflyttningen är klar.
2016 var ett år som kännetecknades av snabba förändringar i främst asylmottagandet,
både när det gäller ensamkommande barn, vuxna och familjer. Detta samtidigt som
den nya lagen och förordningen om bosättning fick full effekt. Region Gotlands
verksamheter har ställt om för att möta behoven. Civilsamhället har gjort och gör
omfattande frivilliga insatser. Nya nätverk har skapats såväl inom och mellan
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/641

regionens förvaltningar som med regionala myndigheter och frivilligrörelser.
Sammantaget har detta gjort att mottagandet på Gotland lyfts fram som ett gott
exempel av Migrationsverket.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer, i likhet med utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen att ansvarsfördelningen mellan nämnderna behöver justeras
för att bättre motsvara verksamheternas karaktär och förutsättningar att lösa sina
uppdrag. Uppdraget att finna bostäder, sluta avtal, basutrusta bostäder osv. har inte
en naturlig koppling till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övriga uppdrag
kring integration och etablering, som undervisning i svenska för invandrare,
samhällsorientering, rådgivning vid medborgarplatsen, skolplacering av barn mm.
Under hösten 2016 har strategiska utmaningar att bosätta nyanlända hanterats i en
förvaltningsövergripande grupp på uppdrag av regiondirektören med
koncernledningsgruppen som styrgrupp. Det är uppenbart att arbetet med bostäder
åt nyanlända kräver kompetenser och kontakter som inte finns inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen. Det finns också gränssnitt och kopplingar till
bostadsförsörjning för andra grupper som behöver hyresbostäder, som personer med
sociala förturer, korttidsboende för vikarier inom regionens förvaltningar, studenter
och nyinflyttade. Inom regionstyrelseförvaltningen har ett förslag till ett
projekt/förstudie för att finna samordningslösningar för en samlande organisering av
dessa uppdrag tagits fram. Rekrytering till detta uppdrag pågår för närvarande.
Mot denna bakgrund och med erfarenheterna från 2016 års intensiva arbete med
bosättning och etablering, föreslår regionstyrelseförvaltningen att uppdrag kring
bosättning av nyanlända överflyttas till regionstyrelsen. I övrigt kvarstår gymnasieoch vuxenutbildningsnämndens ansvar för etableringsinsatser och integrationsarbete.
I och med detta föreslår förvaltningen även att den så kallade grundersättningen för
kommunens arbete med att bosätta nyanlända personer med uppehållstillstånd, för
närvarande 221 500 kr per kalenderår, fördelas till regionstyrelsen.
Konsekvensanalys:
Förtydligad och förändrad ansvarfördelning enligt förvaltningens förslag ger
förutsättningar att i förlängningen vidareutveckla samordning av de olika
bostadsförsörjninguppgifter som idag är splittrade på flera nämnder, förvaltningar
och verksamheter. Ur ett process- och ekonomiperspektiv bedömer förvaltningen att
detta kan underlätta för fortsatta effektiviseringar.

Beslutsunderlag

Rf § 122, Strategi, organisation och resurser för ett förstärkt mottagande av
nyanlända personer till Gotland (2015-03-02)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Ärende 6

Åtgärdsplan – boenden för nyanlända
personer
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-02-23, § 34
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-02-09

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-02-23

RS § 34

Bostadsförsörjning för nyanlända

RS 2017/134
AU § 43

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

•

•

•

•

•

•

•
•

Ansvaret för att identifiera och besluta att utvalda fastigheter skall kvarstå i
regionens ägo trots att de skall säljas i enlighet med beslut RS 2012-11-01, § 287
vilar på regiondirektören tillsammans med chef för teknikförvaltningen.
Fastigheterna avses användas till boenden för nyanlända. Detta i enlighet med
beslut i RF § 122 där tekniska nämnden uppdras att i samverkan med
byggnadsnämnden inventera lämpliga lokaler samt obebyggda fastigheter, som kan
vara lämpliga för bostäder kopplat till ett ökat flyktingmottagande, på flera platser
över hela Gotland.
Ansvaret att i preventivt syfte handla upp modulboenden för avrop samt planera
för placering på lämplig mark, t.ex. Hagtornsvägen i Klintehamn, vilar på tekniska
nämnden.
Ansvaret att koordinera mellan Migrationsverket och regionen avseende boende
för anvisade nyanlända samt praktisk mottagande vilar på gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
Ansvaret för att anpassa och hyra ut regionens fastigheter som bostäder till
nyanlända vilar på tekniska nämnden i avvaktan på en långsiktig lösning på
bostadsförsörjningen inom regionen.
Ansvaret för att identifiera lämpliga boenden, hyresförhandla med fastighetsägare
samt vidareförhyra till nyanlända vilar på tekniska nämnden i avvaktan på en
långsiktig lösning på bostadsförsörjningen inom regionen.
Ansvaret för att utrusta boenden, inklusive inköp och förvaring, vilar på
regionstyrelsen i avvaktan på en långsiktig lösning på bostadsförsörjningen inom
regionen.
Ansvaret för att tillhandahålla resurs för eventuellt boendesociala frågor avseende
gemensamma ytor vilar på gymnasie- och vuxenutbildnings-nämnden i avvaktan
på en långsiktig lösning på bostadsförsörjningen inom regionen.
Ansvaret för att återsöka tomhyror hos Migrationsverket skall skyndsamt utredas
av regionstyrelsen.
Begäran av eventuella tilläggsanslag hanteras av regionfullmäktige.

Inom ramen för arbetet med bostadsförsörjning av anvisade nyanlända personer
krävs ett antal akuta åtgärder för att kortsiktigt ordna med boenden för de personer
som kommer att anvisas till Gotland.

forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-02-23

RS § 34 forts
RS 2017/134

Enligt den prognos som Migrationsverket tagit fram kommer knappt 30 personer per
månad att anvisas fr o m mars och framåt. Anvisningar som utförts under 2016
skedde efter en dialog med dåvarande ansvarig myndighet, Arbetsförmedlingen.
Integrationsenheten hade då möjlighet att påverka så att familjer anvisades i större
utsträckning än ensamhushåll. Sedan årsskiftet ligger ansvaret för anvisningar hos
Migrationsverkets boendeenhet. Migrationsverket hanterar anvisningarna annorlunda
vilket omöjliggör möjligheten att påverka andelen ensamhushåll. Ensamhushåll är i
behov av mindre lägenheter vilket det finns mycket begränsat av på Gotland. I mars
har Regionen i uppdrag att bosätta 10 ensamhushåll och det finns ingen anledning att
tro att det inte ser ungefär likadant ut under resten av året. Det skulle i så fall
innebära att behovet uppgår till i storleksordningen 100 mindre lägenheter för
ensamhushåll fram till årsskiftet.
Detta innebär att det finns ett akut behov att få fram ett flertal mindre boenden. Det
kräver i sin tur beslut på aktiviteter för extraordinära åtgärder.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att bostadsförsörjningen av nyanlända befinner
sig i ett akut behov av boenden för ensamhushåll. Behovet bedöms inte kunna lösas
inom befintligt bostadsbestånd hos Gotlandshem eller genom enstaka inhyrningar
hos privatpersoner. Under mars månad finns ett behov av 10 lägenheter för ensamstående och behovet bedöms vara fortsatt lika stort under kommande månader av
året. Detta innebär ett totalt behov av 100 lägenheter för ensamhushåll. I syfte att
uppfylla regionens bosättningsuppdrag om 277 personer för 2017 krävs därför
åtgärder för att snabbt skapa nya boenden för ensamhushåll. Detta kan ske genom att
iordningsställa byggnader som regionen äger alternativt hyra av privata aktörer.
Alternativet är inhyrning av hotellrum eller uppförande av temporära bostäder. Det
andra alternativet kommer sannolikt inte att kunna nyttjas förrän mot slutet av året
vilket innebär att det inte löser den akuta situationen. Dock bör planering av uppförande av temporära bostäder påbörjas för att förkorta genomförandetiden om
behov uppstår.
När respektive nämnd sammanställt behov av resurser för att uppfylla åtaganden
enligt beslut skall eventuella tilläggsäskanden hanteras av fullmäktige.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-02-09
Ärendets behandling under mötet

Åsa Linder, strateg, och Lisa Stark, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen är
närvarande för att svara på frågor

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2017/134
9 februari 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Åtgärdsplan – boenden för nyanlända personer
Förslag till beslut

1. Ansvaret för att identifiera och besluta att utvalda fastigheter skall kvarstå i
regionens ägo trots att de skall säljas i enlighet med beslut RS 2012-11-01
§287 vilar på regiondirektören tillsammans med chef för teknikförvaltningen.
Fastigheterna avses användas till boenden för nyanlända. Detta i enlighet med
beslut i RF §122 där Tekniska nämnden uppdras att i samverkan med
Byggnadsnämnden inventera lämpliga lokaler samt obebyggda fastigheter,
som kan vara lämpliga för bostäder kopplat till ett ökat flyktingmottagande,
på flera platser över hela Gotland.
2. Ansvaret att i preventivt syfte handla upp modulboenden för avrop samt
planera för placering på lämplig mark, t.ex. Hagtornsvägen i Klintehamn,
vilar på Tekniska nämnden.
3. Ansvaret att koordinera mellan Migrationsverket och regionen avseende
boende för anvisade nyanlända samt praktisk mottagande vilar på Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden.
4. Ansvaret för att anpassa och hyra ut regionens fastigheter som bostäder till
nyanlända vilar på Tekniska nämnden i avvaktan på en långsiktig lösning på
bostadsförsörjningen inom regionen.
5. Ansvaret för att identifiera lämpliga boenden, hyresförhandla med
fastighetsägare samt vidareförhyra till nyanlända vilar på Tekniska nämnden i
avvaktan på en långsiktig lösning på bostadsförsörjningen inom regionen.
6. Ansvaret för att utrusta boenden, inklusive inköp och förvaring, vilar på
Regionstyrelsen i avvaktan på en långsiktig lösning på bostadsförsörjningen
inom regionen.
7. Ansvaret för att tillhandahålla resurs för eventuellt boendesociala frågor
avseende gemensamma ytor vilar på Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i avvaktan på en långsiktig lösning på bostadsförsörjningen inom
regionen.
8. Ansvaret för att återsöka tomhyror hos Migrationsverket skall skyndsamt
utredas av Regionstyrelsen.
9. Begäran av eventuella tilläggsanslag hanteras av Regionfullmäktige.
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Sammanfattning

Inom ramen för arbetet med bostadsförsörjning av anvisade nyanlända personer
krävs ett antal akuta åtgärder för att kortsiktigt ordna med boenden för de personer
som kommer att anvisas till Gotland.
Enligt den prognos som Migrationsverket tagit fram kommer knappt 30 personer per
månad att anvisas fr o m mars och framåt. Anvisningar som utförts under 2016
skedde efter en dialog med dåvarande ansvarig myndighet, Arbetsförmedlingen.
Integrationsenheten hade då möjlighet att påverka så att familjer anvisades i större
utsträckning än ensamhushåll. Sedan årsskiftet ligger ansvaret för anvisningar hos
Migrationsverkets boendeenhet. Migrationsverket hanterar anvisningarna annorlunda
vilket omöjliggör möjligheten att påverka andelen ensamhushåll. Ensamhushåll är i
behov av mindre lägenheter vilket det finns mycket begränsat av på Gotland. I mars
har Regionen i uppdrag att bosätta 10 ensamhushåll och det finns ingen anledning att
tro att det inte ser ungefär likadant ut under resten av året. Det skulle i så fall
innebära att behovet uppgår till i storleksordningen 100 mindre lägenheter för
ensamhushåll fram till årsskiftet.
Detta innebär att det finns ett akut behov att få fram ett flertal mindre boenden. Det
kräver i sin tur beslut på aktiviteter för extraordinära åtgärder.

Ärendebeskrivning

Regionens ambition har hittills varit att bosätta nyanlända i en egen hyreslägenhet
med ett förstahands kontrakt. I takt med en allt mer pressad bostadsmarknad på
Gotland bedöms denna ambition inte längre vara genomförbar till samtliga. Detta
innebär att flera av de lösningar som kommer att kunna erbjudas de som anländer
under 2017 måste betraktas som genomgångslägenheter där man kan tvingas att dela
kök och, i värsta fall, även badrum.
Regionen äger vakanta fastigheter som bedöms kunna nyttjas som
genomgångsbostäder. Vidare finns privata fastighetsägare som kan hyra ut fastigheter
som kan nyttjas som boenden till nyanlända.
Enligt tidigare beslut skall fastigheter som inte nyttjas av Regionen säljas.
Fastighetsförvaltningsavdelning under Teknikförvaltningen har att förhålla sig till
dessa beslut. Vidare utgörs Fastighetsförvaltningsavdelningens uppdrag av att
förvalta och hyra ut verksamhetslokaler vilket utesluter hantering av bostäder såväl
vad gäller inhyrning som uthyrning.
Detta innebär att nya beslut måste fattas som möjliggör en anpassning, av de av
regionen ägda byggnaderna, för boenden samt uthyrning av dessa till nyanlända.
Dessa beslut krävs för att hantera ett akut behov av framför allt boenden för
ensamhushåll. Även inhyrning hos andra fastighetsägare måste hanteras. Det gäller
inhyrning av hela eller delar av byggnader som sedan rumsvis skall hyras ut till
nyanlända.
De olika lösningarna kommer att innebära kostnader som inte till fullo kan täckas av
de hyresintäkter som erhålls från de boende. Dessa kostnader bedöms dock
understiga de alternativa kostnader som uppstår om vi väljer att lösa boendet genom
att uppföra temporära byggnader eller hyra in rum på hotell. Vidare har vi att hantera
en bostadslösning som möjliggör ett boende även under sommarmånaderna.
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Då själva boendet är löst krävs en viss grundutrustning av rummet/lägenheten i form
av bl a säng och viss utrustning av kök. Boenden med gemensamma ytor bedöms
behöva insatser av personal som hanterar eventuella intressekonflikter rörande de
gemensamma delarna. Kostnader för hyra i avvaktan på inflyttning, ersättning för s k
tomhyror, skall återsökas hos Migrationsverket.
Parallellt (med start januari 2017) pågår ett av Länsstyrelsen finansierat projekt
”Samordning av bostadsförsörjning för främjande av integration” som syftar till att
identifiera en mer långsiktig hantering av all bostadsförsörjning inom regionen.
Resultatet av detta projekt som väntas vara klart till sommaren kan innebära att den
akuta lösningen ändras och hanteras på annat sätt.
Akuta lösningar för ett genomgångsboende skall prioriteras utifrån en kombination
av de projekt som synes mest ekonomisk fördelaktiga tillsammans med en
bedömning av boendestandard.
Bostadsförsörjningen skall fortsatt hanteras parallellt med ett tätt samarbete med
Gotlandshem i enlighet med föregående år. Vid en bostadsmarknad i balans med
möjlighet att erhålla en egen lägenhet och ett förstahandskontrakt är ambitionen att
så snart som möjligt avveckla genomgångsboendena.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att bostadsförsörjningen av nyanlända befinner
sig i ett akut behov av boenden för ensamhushåll. Behovet bedöms inte kunna lösas
inom befintligt bostadsbestånd hos Gotlandshem eller genom enstaka inhyrningar
hos privatpersoner. Under mars månad finns ett behov av 10 lägenheter för
ensamstående och behovet bedöms vara fortsatt lika stort under kommande månader
av året. Detta innebär ett totalt behov av 100 lägenheter för ensamhushåll. I syfte att
uppfylla regionens bosättningsuppdrag om 277 personer för 2017 krävs därför
åtgärder för att snabbt skapa nya boenden för ensamhushåll. Detta kan ske genom att
iordningsställa byggnader som regionen äger alternativt hyra av privata aktörer.
Alternativet är inhyrning av hotellrum eller uppförande av temporära bostäder. Det
andra alternativet kommer sannolikt inte att kunna nyttjas förrän mot slutet av året
vilket innebär att det inte löser den akuta situationen. Dock bör planering av
uppförande av temporära bostäder påbörjas för att förkorta genomförandetiden om
behov uppstår.
När respektive nämnd sammanställt behov av resurser för att uppfylla åtaganden
enligt beslut skall eventuella tilläggsäskanden hanteras av RF.

Klicka här för att ange text.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Fastställande av regelverk för
trygghetsboende
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-02-23, § 56
Bilaga: Regionstyrelsen 2014-08-28, § 252

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-02-23

RS § 56

Fastställande av regelverk för trygghetsboende

RS 2016/660

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Regelverk om stöd till trygghetsboenden i enlighet med det som regionstyrelsen
beslutade om 2014-08-28, § 252, fastställs.

Inför köpekontrakt m.m. för trygghetsboende, på fastigheten Visby Adjutanten 2,
behöver ett regelverk för trygghetsboende fastställas, se RS § 47.
Regionstyrelsen har enligt protokoll från 2014-08-28, § 252, beslutat att:
• Ledningskontoret får i uppdrag att utarbeta ett regelverk för trygghetsboenden, till
budgetberedningen 2015. Regelverket ska omfatta bl.a. kriterier och preciserade
krav kopplat till finansiell medverkan från Region Gotland, gemensamhetslokal för
de i huset boende, värd/värdinna, bidragets storlek till fastighetsägaren och
köhantering.
• Under perioden fram till att beslut fattats om permanent regelverk gäller följande
för samtliga aktörer:
-

Bidrag för boendevärd 275 000 kronor om året (för upp till 30 lägenheter),
375 000 kronor om året (för 31–60 lägenheter).

-

Bidrag för gemensamhetslokaler om 2 kvadratmeter/lägenhet finansieras med
1 600 kronor/kvadratmeter och år.

-

I övriga frågor gäller Luleås regelverk.

• Ledningskontoret får i uppdrag att utarbeta en plan för äldres boende, inom ramen
för bostadsförsörjningsprogrammet, till budgetberedningen 2016.

Ledningskontoret, nuvarande regionstyrelseförvaltningen, har inte utarbetat ett
sådant regelverk. Nu föreslås att regelverk om stöd till trygghetsboenden i enlighet
med det som regionstyrelsen beslutade om 2014-08-28, § 252 fastställs.
Framtida utbetalning av stödet förutsätter att årlig ansökan inlämnas och att denna
uppfyller gällande regelverk.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anders Lindholm, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på förslaget till regelverk för trygghetsboende och
finner att det bifalls.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-08-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-08-14

Rs § 252
Au § 247

Trygghetsboende – Pilotprojekt för uppförande, regelverk och
plan för äldres boende
RS 2013/333

- Ledningskontoret 2014-07-02, 2014-07-31 och 2014-05-22

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen stödjer uppförandet av trygghetsboende som pilotprojekt,
innebärande att
o Ledningskontoret får i uppdrag att, i samverkan med PEAB Sverige, ta fram
avtal för ekonomiskt stöd i enlighet med ledningskontorets förslag.
o PEAB Sverige AB ska uppföra trygghetsboende inom kvarteret Adjutanten i
Visby.
o Bostäderna ska uppfylla Boverkets kriterier för erhållande av särskilt
investeringsstöd.
o Om PEAB inte kan genomföra projektet kan annan aktör ges möjlighet att till
samma villkor genomföra ett sådant projekt.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att utarbeta ett regelverk för trygghetsboenden, till
budgetberedningen 2015. Regelverket ska omfatta bl.a. kriterier och preciserade krav
kopplat till finansiell medverkan från Region Gotland, gemensamhetslokal för de i
huset boende, värd/värdinna, bidragets storlek till fastighetsägaren och köhantering.

•

Under perioden fram till att beslut fattats om permanent regelverk gäller följande för
samtliga aktörer:
o Bidrag för boendevärd 275 000 kronor om året (för upp till 30 lägenheter), 375
000 kronor om året (för 31 – 60 lägenheter)
o Bidrag för gemensamhetslokaler om 2 kvadratmeter/lägenhet finansieras med
1 600 kronor/kvadratmeter och år.
o I övriga frågor gäller Luleås regelverk.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att utarbeta en plan för äldres boende, inom ramen
för bostadsförsörjningsprogrammet, till budgetberedningen 2016.

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-08-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-08-14

Rs § 252 forts
Au § 247

Regionstyrelsen beslutade 30 maj 2013 (RS § 134) att ge ledningskontoret i uppdrag att
verka för att ett trygghetsboende kommer till stånd inom kvarteret Adjutanten i Visby.
Ledningskontoret har utrett frågan och presenterar ett förslag. Förslaget innebär att
regionstyrelsen ska besluta om generella nivåer för ekonomiskt stöd till aktörer som är
villiga att bygga och driva trygghetsboende och uppdrag till ledningskontoret att ta fram
dels ett regelverk för trygghetsboenden och dels en plan för äldres boende.
Ledningskontoret föreslås få i uppdrag att i samverkan med PEAB Sverige AB ta fram
ett avtal med inriktningen att PEAB ska kunna erhålla ekonomiskt stöd enligt nedan,
under förutsättning att företaget uppför ett trygghetsboende inom kvarteret Adjutanten i
Visby. Bostäderna ska uppfylla Boverkets kriterier för erhållande av särskilt investeringsstöd. Om PEAB inte kan genomföra projektet kan annan aktör ges möjlighet att till
samma villkor genomföra ett sådant projekt.
Ledningskontoret föreslår följande ekonomiska stöd för uppförande och drift:
−

Bidrag för boendevärd 275 000 kronor om året (för upp till 30 lägenheter),
375 000 kronor om året (för 31 – 60 lägenheter)

−

Bidrag för gemensamhetslokaler om 2 kvadratmeter/lägenhet finansieras med
1 600 kronor/kvadratmeter och år.

Ledningskontoret bedömer att urvalet av framtida trygghetsboendebyggare skulle
underlättas om det fanns en samlad strategisk plan för äldres boende på Gotland.
Genom att kommunicera ett gemensamt budskap om behovet av olika typer av
boenden för äldre kan Region Gotland uppmuntra till både byggande och drift av
trygghetsboende.
Ledningskontoret föreslår också att ett regelverk för trygghetsboende fastställs vid
budgetberedningen 2016 med delrapportering vid budgetberedning 2015.
Expedieras:

Ledningskontoret - kvalitet och styrning
Ledningskontoret - samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-03-27

Handlingar till

Ärende 8

Försäljning av fastighet för trygghetsboende Visby Adjutanten 2
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-02-23, § 47
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-02-05

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-02-23

RS § 47

Köpekontrakt, övertagande av markanvisningsavtal, exploateringsavtal m.m. avseende
fastigheten Visby Adjutanten 2, för
trygghetsboende

RS 2016/660
AU § 56

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Köpekontrakt om försäljning för trygghetsboende av fastigheten Visby Adjutanten
2 för 3 818 000 kr till företaget Adjutanten 2 AB godkänns.

Regionstyrelsens beslut

(under förutsättning av fullmäktiges beslut om godkännande av köpekontrakt och beslut om
regelverk för trygghetsboende, se § 56)
• Avtal om övertagande av markanvisningsavtal mellan parterna PEAB Sverige AB,
Adjutanten 2 AB och Region Gotland godkänns.
• Exploateringsavtal för trygghetsboende mellan företaget Adjutanten 2 AB och
Region Gotland godkänns.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utvärdera projektet efter att ett år
passerat.
• Vidare dialog med exploatören om genomförandeplanen ska föras.

PEAB Sverige AB har sedan 2013-05-30 (RS§152) ett markanvisningsavtal med
regionen avseende fastigheten Visby Adjutanten 2. Avtalet ger företaget möjlighet att
förvärva den aktuella marken för att där uppföra bland annat trygghetsboende.
Avtalet gäller till och med 2016. I avtalet regleras bland annat priset på marken,
900 kr/kvm BTA under förutsättning att det bostadshus som byggs upplåts med
hyresrätt till de boende.
Regionstyrelsen beslutade 28 augusti 2014 (RS§252) att stödja uppförandet av ett
trygghetsboende som pilotprojekt inom fastigheten Visby Adjutanten 2.
Ledningskontoret fick i uppdrag att, i samverkan med PEAB Sverige, ta fram avtal
för ekonomiskt stöd i enlighet med ledningskontorets förslag. I upplägget ingick att
PEAB skulle uppföra ett trygghetsboende och att bostäderna skulle uppfylla
Boverkets kriterier för erhållande av särskilt investeringsstöd.
Under tiden sedan markanvisningsavtalet tecknades har PEAB och dåvarande
ledningskontoret fört en dialog kring förutsättningarna för att genomföra projektet.
En försvårande omständighet har utgjorts av att det statliga investeringsstöd för
trygghetslägenheter som fanns vid tiden för avtalets tecknande upphörde vid
års-skiftet 2014/15. Med start den 1 november 2016 införde regeringen emellertid ett
nytt investeringsstöd för trygghetsboenden.
forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-02-23

RS § 47 forts
RS 2016/660

Det nya investeringsstödet är till stora delar identiskt med det tidigare. PEAB har nu
för avsikt att utnyttja markanvisningen för den aktuella fastigheten, men föreslår att
markanvisningsavtalet får överlåtas på den operatör som kommer att driva det
planerade trygghetsboendet. Tilltänkt operatör för boendet är företaget Adjutanten 2
AB, ett helägt dotterbolag till Svenska Vårdfastigheter AB.
Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på att det finns en vilja från marknaden att
uppföra och driva ett första trygghetsboende på Gotland. Markanvisningsavtalet
löpte ut vid föregående årsskifte, men exploatören har undertecknat upprättade avtal
i god tid innan dess och regionstyrelseförvaltningen anser därför att markanvisningen
ändå ska anses vara gällande. Förvaltningen föreslår att följande avtal tecknas för ett
genomförande av projektet:
1. Avtal om övertagande av markanvisningsavtal (bilaga 2), tecknas mellan parterna
PEAB Sverige AB, Adjutanten 2 AB och Region Gotland
2. Köpekontrakt om försäljning av fastigheten Visby Adjutanten 2 för 3 780 000 kr
till företaget Adjutanten 2 AB (bilaga 3-4)
3. Exploateringsavtal (bilaga 5), att tecknas mellan Adjutanten 2 AB och Region
Gotland
4. Ansökan om kommunal subvention för att driva trygghetsboende (bilaga 6). Detta
beslut villkoras av att projektet även beviljas statligt investeringsstöd enligt
Förordning (2016:848) om statligt stöd till bostäder för äldre. Skulle detta inte ske
är beslutet om kommunalt stöd inte gällande.
Köpekontraktet som reglerar överlåtelse av fastigheten Visby Adjutanten 2, omfattar
i huvudsakligen följande:
- För området gäller antagen detaljplan
- Fastigheten omfattar 9 182 kvm
- Tillträde sker tidigast den 1 december 2016 eller vid senare tidpunkt när
regionstyrelsen beslutat att godkänna köpekontraktet.
- Köpeskillingen uppgår till 3 780 000 kronor (för en angiven byggrätt om 4 200
kvm BTA). Om den slutliga ansökan överstiger 4 200 kvm BTA ska
köpeskillingen regleras i motsvarande grad.
- Om Exploatören (eller annan part som senare förvärvar fastigheten) senare avser
bygga mer inom fastigheten tas en tilläggsköpeskilling ut.
- Köpekontraktet villkoras av att exploateringsavtal godkänns samt att bygglov
medges senast 2017-02-28.
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Exploateringsavtalet reglerar i huvudsakligen följande:
- Exploateringsområdet ska bebyggas med trygghetslägenheter i hyresrättsform.
- Exploatören ska anlägga kvartersgata över fastigheten Adjutanten 1, som ska vara
gemensam för de båda fastigheterna.
- Kvarters- och gårdsgator samt parkering inom egen fastighet faller på
Exploatören att lösa.
- Exploatören får vid vite inte skada eller fälla träd utan medgivande.
- Exploateringsavtalet gäller under förutsättning att köpekontraktet för fastigheten
godkänns.
Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på att PEAB tillsammans med en välkänd
aktör inom området har för avsikt att utnyttja markanvisningsavtalet för att uppföra
trygghetsboende inom fastigheten. Den partner som PEAB har valt att samarbeta
med, Svenska Vårdfastigheter AB (via dotterbolaget Adjutanten 2 AB), och som
framledes kommer att bli operatör när det gäller driften av boendet, bedömer
förvaltningen som en seriös aktör med ambitioner för ett långsiktigt engagemang.
Adjutanten 2 AB har för avsikt att ansöka om bidrag i enlighet med regionstyrelsens
beslut från 28 augusti 2014. För ändamålet har särskilda ansökningsblanketter tagits
fram där operatören kan ansöka om beviljande av bidrag samt om utbetalning av
beviljat bidrag.
Med hänsyn till ärendets strategiska natur bör ett beslut när det gäller såväl
försäljning som beviljande av stöd för driften, regelverket, se § 56 behandlas av
regionfullmäktige. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
om att:
1. Godkänna avtal om övertagande av markanvisningsavtal (bilaga 2), mellan parterna
PEAB Sverige AB, Adjutanten 2 AB och Region Gotland, för beslut i
regionfullmäktige
2. Godkänna köpekontrakt om försäljning av fastigheten Visby Adjutanten 2 för
3 780 000 kr till företaget Adjutanten 2 AB (bilaga 3-4), för beslut i regionfullmäktige
3. Godkänna exploateringsavtal (bilaga 5), mellan Adjutanten 2 AB och Region
Gotland, för beslut i regionfullmäktige
4. Godkänna ansökan om kommunal subvention för att driva trygghetsboende
(bilaga 6), för beslut i regionfullmäktige. Detta beslut villkoras av att projektet även
beviljas statligt investeringsstöd enligt Förordning (2016:848) om statligt stöd till
bostäder för äldre. Skulle detta inte ske är beslutet om kommunalt stöd inte gällande.
forts
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5. Ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utvärdera aktuellt projekt när ett år
passerat.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-02-05
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anders Lindholm, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ett delvis ändrat beslutsförslag presenterades, enligt nedan:
Förslaget om godkännande av kommunal subvention får återkomma till
regionstyrelsen efter fastställande av regelverk för trygghetsboende.
Regelverk om stöd till trygghetsboenden i enlighet med det som regionstyrelsen
beslutade om 2014-08-28, § 252, fastställs.
Avtal om övertagande av markanvisningsavtal mellan parterna PEAB Sverige AB,
Adjutanten 2 AB och Region Gotland godkänns.
Köpekontrakt om försäljning för trygghetsboende av fastigheten Visby Adjutanten 2
för 3 818 000 kr (indexuppräkning med 38 000 kr från 3 780 000 kr) till företaget
Adjutanten 2 AB godkänns.
Exploateringsavtal för trygghetsboende mellan företaget Adjutanten 2 AB och
Region Gotland godkänns.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utvärdera projektet efter att ett år
passerat.
Yrkande
Stefaan De Maecker (MP) yrkar att vidare dialog om genomförandeplanen ska föras
med exploatören.
Ordföranden ställer proposition på Stefaan De Maeckers yrkande om att vidare
dialog om genomförandeplanen ska föras med exploatören och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och det på
sammanträdet presenterade beslutsförslaget och finner att det på sammanträdet
framlagda förslaget bifalls.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/660
5 februari 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Visby Adjutanten 2, försäljning av fastighet samt kommunal
subvention för trygghetsboende
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
- godkänna avtal om övertagande av markanvisningsavtal mellan parterna
PEAB Sverige AB, Adjutanten 2 AB och Region Gotland, för beslut i
regionfullmäktige
-

godkänna köpekontrakt om försäljning av fastigheten Visby Adjutanten 2 för
3 780 000 kr till företaget Adjutanten 2 AB, för beslut i regionfullmäktige

-

godkänna exploateringsavtal mellan företaget Adjutanten 2 AB och Region
Gotland, för beslut i regionfullmäktige

-

godkänna ansökan om kommunal subvention för att driva trygghetsboende,
för beslut i regionfullmäktige

-

ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utvärdera projektet efter att ett år
passerat

Sammanfattning

PEAB Sverige AB har sedan 2013-05-30 (RS§152) ett markanvisningsavtal med
regionen avseende fastigheten Visby Adjutanten 2. Avtalet ger företaget möjlighet att
förvärva den aktuella marken för att där uppföra bland annat trygghetsboende.
Avtalet gäller till och med 2016. I avtalet regleras bland annat priset på marken, 900
kr/kvm BTA under förutsättning att det bostadshus som byggs upplåts med
hyresrätt till de boende.
Regionstyrelsen beslutade 28 augusti 2014 (RS§252) att stödja uppförandet av ett
trygghetsboende som pilotprojekt inom fastigheten Visby Adjutanten 2.
Ledningskontoret fick i uppdrag att, i samverkan med PEAB Sverige, ta fram avtal
för ekonomiskt stöd i enlighet med ledningskontorets förslag. I upplägget ingick att
PEAB skulle uppföra ett trygghetsboende och att bostäderna skulle uppfylla
Boverkets kriterier för erhållande av särskilt investeringsstöd.
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Ledningskontoret fick i uppdrag att utarbeta ett regelverk för trygghetsboenden, som
ska omfatta bl.a. kriterier och krav för finansiell medverkan från Region Gotland,
gemensamhetslokal för de i huset boende, värd/värdinna, bidragets storlek till
fastighetsägaren och köhantering. Fram till dess att ett permanent regelverk finns på
plats ska följande regler gälla:
•

Bidrag för boendevärd 275 000 kronor om året (för upp till 30 lägenheter),
375 000 kronor om året (för 31 – 60 lägenheter).

•

Bidrag för gemensamhetslokaler om 2 kvadratmeter/lägenhet finansieras
med 1 600 kronor/kvadratmeter och år.

•

I övriga frågor ska Luleå kommuns regelverk tillämpas.

Under tiden sedan markanvisningsavtalet tecknades har PEAB och dåvarande
ledningskontoret fört en dialog kring förutsättningarna för att genomföra projektet.
En försvårande omständighet har utgjorts av att det statliga investeringsstöd för
trygghetslägenheter som fanns vid tiden för avtalets tecknande upphörde vid
årsskiftet 2014/15. Med start den 1 november 2016 införde regeringen emellertid ett
nytt investeringsstöd för trygghetsboenden. Det nya investeringsstödet är till stora
delar identiskt med det tidigare. PEAB har nu för avsikt att utnyttja markanvisningen
för den aktuella fastigheten, men föreslår att markanvisningsavtalet får överlåtas på
den operatör som kommer att driva det planerade trygghetsboendet. Tilltänkt
operatör för boendet är företaget Adjutanten 2 AB, ett helägt dotterbolag till Svenska
Vårdfastigheter AB.
Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på att det finns en vilja från marknaden att
uppföra och driva ett första trygghetsboende på Gotland. Markanvisningsavtalet
löpte ut vid föregående årsskifte, men exploatören har undertecknat upprättade avtal
i god tid innan dess och regionstyrelseförvaltningen anser därför att markanvisningen
ändå ska anses vara gällande. Förvaltningen föreslår att följande avtal tecknas för ett
genomförande av projektet:
1. Avtal om övertagande av markanvisningsavtal (bilaga 2), tecknas mellan
parterna PEAB Sverige AB, Adjutanten 2 AB och Region Gotland
2. Köpekontrakt om försäljning av fastigheten Visby Adjutanten 2 för
3 780 000 kr till företaget Adjutanten 2 AB (bilaga 3-4)
3. Exploateringsavtal (bilaga 5), att tecknas mellan Adjutanten 2 AB och Region
Gotland
4. Ansökan om kommunal subvention för att driva trygghetsboende (bilaga 6).
Detta beslut villkoras av att projektet även beviljas statligt investeringsstöd enligt
Förordning (2016:848) om statligt stöd till bostäder för äldre. Skulle detta inte ske är
beslutet om kommunalt stöd inte gällande.
Köpekontraktet som reglerar överlåtelse av fastigheten Visby Adjutanten 2, omfattar
i huvudsakligen följande:
• För området gäller antagen detaljplan
• Fastigheten omfattar 9 182 kvm
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•
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Tjänsteskrivelse
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Tillträde sker tidigast den 1 december 2016 eller vid senare tidpunkt när
regionstyrelsen beslutat att godkänna köpekontraktet.
Köpeskillingen uppgår till 3 780 000 kronor (för en angiven byggrätt om
4 200 kvm BTA). Om den slutliga ansökan överstiger 4 200 kvm BTA ska
köpeskillingen regleras i motsvarande grad.
Om Exploatören (eller annan part som senare förvärvar fastigheten) senare
avser bygga mer inom fastigheten tas en tilläggsköpeskilling ut.
Köpekontraktet villkoras av att exploateringsavtal godkänns samt att bygglov
medges senast 2017-02-28.

Exploateringsavtalet reglerar i huvudsakligen följande:
• Exploateringsområdet ska bebyggas med trygghetslägenheter i
hyresrättsform.
• Exploatören ska anlägga kvartersgata över fastigheten Adjutanten 1, som
ska vara gemensam för de båda fastigheterna.
• Kvarters- och gårdsgator samt parkering inom egen fastighet faller på
Exploatören att lösa.
• Exploatören får vid vite inte skada eller fälla träd utan medgivande.
• Exploateringsavtalet gäller under förutsättning att köpekontraktet för
fastigheten godkänns.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på att PEAB tillsammans med en välkänd
aktör inom området har för avsikt att utnyttja markanvisningsavtalet för att uppföra
trygghetsboende inom fastigheten. Den partner som PEAB har valt att samarbeta
med, Svenska Vårdfastigheter AB (via dotterbolaget Adjutanten 2 AB), och som
framledes kommer att bli operatör när det gäller driften av boendet, bedömer
förvaltningen som en seriös aktör med ambitioner för ett långsiktigt engagemang.
Adjutanten 2 AB har för avsikt att ansöka om bidrag i enlighet med regionstyrelsens
beslut från 28 augusti 2014. För ändamålet har särskilda ansökningsblanketter tagits
fram där operatören kan ansöka om beviljande av bidrag samt om utbetalning av
beviljat bidrag.
Regionens kostnader för ett åtagande som omfattar stöd till driften av de 68
trygghetslägenheter som planeras, kan beräknas till knappt 600 000 kronor per år
med start under 2016. De olika stöden fördelar sig på följande:
-

Bidrag för boendevärd, 375 000 kr/år för 31-60 lägenheter

-

Bidrag för gemensamhetslokal, 1600 kr för 2 kvm/lgh och år ger ca 218 000
kr/år för 68 lgh.

Framtida utbetalning av stödet förutsätter att årlig ansökan inlämnas och att denna
uppfyller då gällande regelverk. När det gäller regionstyrelseförvaltningens uppdrag
att arbeta fram ett regelverk för trygghetsboenden, anser förvaltningen att detta
första pilotprojekt bör utvärderas under en tid av minst ett år från det att boendet
färdigställts och tagits i drift.
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Med hänsyn till ärendets strategiska natur bör ett beslut när det gäller såväl
försäljning som beviljande av stöd för driften, behandlas av regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar om att:
1. Godkänna avtal om övertagande av markanvisningsavtal (bilaga 2), mellan
parterna PEAB Sverige AB, Adjutanten 2 AB och Region Gotland, för beslut
i regionfullmäktige
2. Godkänna köpekontrakt om försäljning av fastigheten Visby Adjutanten 2
för 3 780 000 kr till företaget Adjutanten 2 AB (bilaga 3-4), för beslut i
regionfullmäktige
3. Godkänna exploateringsavtal (bilaga 5), mellan Adjutanten 2 AB och Region
Gotland, för beslut i regionfullmäktige
4. Godkänna ansökan om kommunal subvention för att driva trygghetsboende
(bilaga 6), för beslut i regionfullmäktige. Detta beslut villkoras av att projektet
även beviljas statligt investeringsstöd enligt Förordning (2016:848) om statligt stöd till
bostäder för äldre. Skulle detta inte ske är beslutet om kommunalt stöd inte gällande.
5. Ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utvärdera aktuellt projekt när ett
år passerat
Beslutsunderlag

Bilaga 1. Regionstyrelsens beslut 2014-08-28 (RS§252)
Bilaga 2. Avtal om övertagande av markanvisningsavtal
Bilaga 3. Köpekontrakt
Bilaga 4. Karta
Bilaga 5. Exploateringsavtal
Bilaga 6. Ansökan om kommunal subvention för att driva trygghetsboende
Bilaga 7. Markanvisningsavtal
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TKF Mark och Stadsmiljö
SOF
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AVTAL OM ÖVERTAGANDE AV MARKANVISNINGSAVTAL
Mellan Region Gotland, org .nr. 212000-0803, 621 81 VISBY, nedan
Ila Ilad Regionen, och Adjutanten 2 AB org.nr 559048-3656,
Tegnergatan 8,11358 STOCI<HOLM, har följande avtal träffats. Detta
avtal grundar sig pä att Adjutanten 2 AB och PEAB Sverige AB har gjort
en framställan om att Adjutanten 2 AB ska fä överta befintligt
markanvisningsavtal mellan PEAB Sverige AB och Region Gotland för
fastigheten Gotland Visby Adjutanten 2. Det här avtalet utgör ett tillägg
till det markanvisningsavtal som ska övertas av Adjutanten 2 AB.

§1
Bakgrund

PEAB Sverige AB har genom beslut av regionstyrelsen
Region Gotland (RS § 152, 2013-05-30) anvisats mark för
bostadsbyggande inom fastigheten Gotland Visby Adjutanten 2. Markanvisningsavtal har upprättats mellan
PEAB Sverige AB och Region Gotland .

§2
Avtalets
giltighet

Det här avtalet gäller endast under förutsättning att regionstyrelsen godkänner detsamma samt godkänner att
Adjutanten 2 AB fär överta befintligt markanvisningsavtal
mellan Region Gotland och PEAB Sverige AB avseende
fastigheten Gotland Visby Adjutanten 2.

§3
Målsättning

§4
Villkor

Genom Adjutanten 2 AB försorg ska fastigheten omvandlas
till en väl fungerande bostadsfastighet. Fastigheten ska
iordningställas och bebyggas med trygghetsboende i
hyres rättsform , inklusive därtill hörande anläggningar
(vatten- och avlopp, kvartersgata, parkering,
markanläggning m m) enligt gällande detaljplan och dess
intentioner.

Adjutanten 2 AB övertar tidigare ingånget
markanvisningsavtal mellan Region Gotland och PEAB
Sverige AB i sin helhet och på exakt samma villkor och
enligt exakt samma förutsättningar som framgår av detta
avtal.

§5
Exploateringsavtal

För genomförandet av målsättningen ska ett exploateringsavtal upprättas mellan Region Gotland och Adjutanten 2
AB.

Tilläggsavtal avseende Gotland Visby Adjutanten 2

Detta tillägg till marl<anvisningsavtal har upprättats i två likalydande
exemplar varav parterna tagit var sitt.
Stockholm \ ~ / {O 2016
För Adjutanten 2 AB

- -12-~- - - - T'&(/ ("1~

Visby
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KÖPEKONTRAKT
Mellan Region Gotland, org.nr. 212000-0803, nedan kallad Regionen, och
Adjutanten 2 AB org.nr 559048-3656 , Tegnergatan 8, 11358 STOCKHOLM ,
nedan kallad Köparen, träffas härmed följande avtal.

§1
Överlåtelsel
köpeskilling

§2
Tillträde

Regionen överlåter och försäljer till Köparen fastigheten
Gotland Visby Adjutaten 2, för en köpeskilling av TREMILJONERSJUHUNDRAATTIOTUSEN/3 780 0001
KRONOR. Köpeskillingen baseras på en ansökan om bygglov avseende en yta BTA om 4 200 kvm eller 900 krlkvm
BTA. Om den slutliga ansökan om bygg lov överstiger 4 200
kvm BTA ska köpeskillingen regleras i motsvarande grad. Se
även § 12 nedan.
Det formella tillträdet och äganderätten till fastigheten sker den
1 december 2016. Tillträdet är villkorat av regionstyrelsen
beslutar att godkänna försäljningen. Köparens rätt till tillträde till
fastigheten förutsätter att köpeskillingen i sin helhet har betalats
och att bygglov har ansökts.

§3
Köpeskillingens Köpeskillingen erläggs till fullo kontant senast på tillträdeserläggande
dagen. Köparen betalar in köpeskillingen utan föregående
anmodan och debitering av Regionen. Köpeskillingen betalas
till Region Gotland, bankgirokonto 339-8328, med angivande
av vad köpeskillingen avser.
Vid dröjsmål av inbetalning av köpeskillingen äger Regionen
rätt att debitera sedvanlig dröjsmålsränta, diskonto eller motsvarande + 6 %, fr o m den formella tillträdesdagen t o m
dagen då köpeskillingen inbetalas på Regionens bankgirokonto.
Äganderätten övergår inte till Köparen förrän köpeskillingen
till fullo är betald. I det fall Köparen inte betalar köpeskillingen
på tillträdesdagen och inte reglerar denna efter framställa
från Regionen äger Regionen rätt att häva köpet.

§4
Köpebrev och
lagfart

Så snart köpeskillingen i sin helhet har betalats överlämnar
Regionen köpebrev samt övriga erforderliga handlingar för att
Köparen ska erhålla lagfart. Lagfart får inte sökas förrän köpebrev har upprättats. De med köpet förenade lagfarts-, inskrivnings- och inteckningskostnaderna betalas av Köparen.

§5
Inskrivningar
o dyl

§6
Avgifter o dyl

Fastigheten överlåtes gravationsfri. Enligt vad som är känt för
Regionen omfattas inte berörd fastighet av andra inskrivna
rättigheter o dyl än vad som framgår av det officiella fastighetsregistret.
Skatter, avgifter och andra skyldigheter vilka belastar fastigheten betalas av kommunen för tiden fram till tillträdesdagen
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och av köparen för tiden därefter. Motsvarande fördelning
skall gälla eventuella inkomster från fastigheten.

§7
Försäkring

Regionen förbinder sig att hålla fastigheten försäkrad enligt
fullvärdesprincipen intill tillträdesdagen. Skulle ersättningsgill
skada drabba fastigheten före tillträdesdagen skall detta avtal
ändå fullföljas, mot att Köparen får skadeersättningen . Eventuell självrisk betalas av Regionen. Faran för fastigheten övergår på Köparen om fastigheten inte har tillträtts på grund av
köparens dröjsmål.

§8
Fastighetens
skick

§9
Detaljplanebestämmelser

Köparen har utövat sin undersökningsplikt vad gäller fastigheten och tagit del av den information som framgår av gällande detaljplan samt inhämtat information från de utredningar o
dyl. som har gjorts. Regionen har därmed informerat om vad
den känner till om fastighetens skick. Köparen har noga besiktigat fastigheten och godtar dess skick och avstår härmed,
med bindande verkan, från alla anspråk mot Regionen på
grund av fel eller brister på fastigheten, även om dessa skulle
vara att anse som dolda fel enligt 4 kap 19 § jordabalken .
För fastigheten gäller detaljplan för bostadsändamål, laga
kraftvunnen 2013. Köparen har tagit del av de bestämmelser
som gäller för byggande inom fastigheten jämte disposition
av densamma.
Om färre parkeringsplatser anläggs än enligt gällande
parkeringsnorm för Region Gotland åligger det Köparen att
redovisa var en utökning kan ske inom fastigheten.

§ 10
Fastighetsbildning o dyl

Någon fastighetsbildning är inte aktuell men däremot bildde av gemensamhetsanläggning för fastigheterna Gotland
Visby Adjutanten 1 och 2 för väg i enlighet med gällande
detaljplan. Förrättningskostnaderna betalas av Köparen. I och
med detta förvärv åtar sig Köparen därmed att anlägga
kvartersgatan över Gotland Visby Adjutanten 1 till Gotland
Visby Adjutanten 2.

§ 11
Servitut o dyl,
Regionen, Gotlands Energiverk AB (GEAB), Telia och fiberinskrivningsrätt operatör/förening medges rätt att inom Gotland Visby Adjutanten 2 nedlägga, bibehålla, underhålla och förnya ledningar.
Dessa rättigheter, liksom för befintliga ledningar, får säkerställas genom ledningsrätt vid lantmäteriförrättning alternativt
genom inskrivning. Regionen medges även att genom servitut
att disponera en yta om ca 4,5 m längs med fastighetsgränsen
mot Allegatan för utrymme för gång- och cykelväg , inkl. ev. belysning och därutöver, i samma sträckning , område för VAledning.

§12
Tilläggsköpeskilling

Om ytterligare byggnation av bostäder inom Gotland Visby
Adjutanten 2 sker i framtiden enligt nytt bygg lov utöver ovan
angivna preliminära 4 200 kvm BTA ska Köparen betala en
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tilläggsköpeskilling motsvarande 900 krlkvm BTA för hyresrätt
eller 1450 krlkvm BTA för annan upplåtelseform. Tilläggsköpeskilling ska även betalas om avstyckning med byggrätt sker från
fastigheten eller om mark genom fastighetsbildning frånskiljs
från fastigheten på motsvarande sätt.
Tilläggsköpeskillingen som förfaller till betalning inom 20 dagar
efter beslut om bygglov eller fastighetsbildning ska indexregleras med en faktor som motsvarar medelindex av Entreprenadindex för husbyggnad och anläggning, grupperna 211, 222,
231 och 241 eller motsvarande i det fall att dessa indexserier
byts ut. Indexregleringen för tilläggsköpeskillingen ska avse
perioden fr.o.m. 2015-01-01 t o m förfallodagen . Regionens
rätt till tilläggsköpeskilling bortfaller femton (15) år efter
tillträdesdagen .

§ 13
Villkor

Detta avtal gäller endast under förutsättning att regionstyrelsen vid Region Gotland godkänner detsamma liksom tillhörande exploateringsavtal för exploateringens genomförande och
att Köparen erhåller bygglov senast 2016-12-31.
Köparen förbinder sig att informera annan köpare av fastigheten eller ny ägare av bolaget om förutsättningarna och
villkoren i detta köp samt tillhörande exploateringsavtal.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Stockholm den

\q 1\l

2016

För Adjutanten 2 AB

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Visby den

2016

För Region Gotland

Björn Jansson

Peter Lindvall

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

,

.

.

,
./
'
,, .

.", ,

..

"

\
\

. '.
,<

.'

F

J

I'
i

,

/

/
/

,

,

'.

"

,

"

'.,

V

\)

1:33

,

4

,
,

,
,

'..

,•

.~~~_.....?-..... , 0 1 _
~
, _ . _,-,--- -;

......

J
/

,

1(7)

EXPLOATERINGSAVTAL
Mellan Region Gotland, org.nr. 212000-0803, 621 81 VISBY, nedan kallad
Regionen, och Adjutanten 2 AB org.nr 559048-3656, Tegnergatan 8, 113 58
STOCKHOLM, nedan kallad Exploatören, har följande avtal träffats

§1
Bakgrund

§2
Avtalets
giltighet

§3
Målsättning

§4
Överlåtelse av
fastighet

Till grund för avtalet ligger detaljplan för Visby kv Adjutanten och dess planbestämmelser och intentioner,
genomförandebeskrivning och detaljplanekarta samt
markanvisningsavtal och regionstyrelsens beslut (RS §
152, 2013-05-30). Exploateringsområdet motsvarar fastigheten Gotland Visby Adjutanten 2 samt område inom
fastigheten Gotland Visby Adjutanten 1 för anläggande av
kvartersgata till exploateringsområdet, se bifogad karta.
Detta avtal gäller under förutsättning att regionstyrelsen
godkänner detsamma liksom försäljning av berörd fastighet Gotland Visby Adjutanten 2. Om dessa förutsättningar
inte uppfylls är detta avtal förfallet, varvid vardera parten
ska bära sina egna kostnader, om inte annat överenskommes.

Fastigheten ska exploateras/bebyggas för bostadsbebyggelse, trygghetsboende i hyresrättsform, inklusive därtill hörande anläggningar (vatten- och avlopp, kvartersgata m m)
enligt planförslaget och dess intentioner. Genom Exploatörens försorg ska exploateringsområdet omvandlas till ett
väl fungerande bostadsområde. Exploatören är i den mån
detta avtal inte anger annat ensam ansvarig för utförandet
och därtill hörande kostnader för samtliga arbeten som
erfordras för att nå detta mål.

Regionen överlåter till Exploatören fastigheten Gotland
Visby Adjutanten 2, exklusive avgifter för VA-anslutning
och område för kvartersgata. Köpeskillingen betalas enligt
förutsättningarna i gällande markanvisningsavtal, dvs 900
kr/kvm BTA för hyresrätt. Köpeskillingen beräknas utifrån
den yta BTA som anges i bygglovansökan .
Regionen upprättar köpekontrakt avseende Exploatörens
förvärv av fastigheten . Köpeskillingens erläggande ska ske
kontant och betalas på den i köpekontraktet angivna tillträdesdagen. I det fall att den totala byggrätten initialt inte
utnyttjas fullt ut ska Exploatören betala en tilläggsköpeskilling enligt förutsättningarna i upprättat köpekontrakt.
Exploatören ska utan ersättning upplåta utrymme för befintliga eller nya ledningar genom servitutllednings-/nyttjan-
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derätt inom fastigheten där så är nödvändigt för såväl
Regionen, GEAB, Telia och/eller fiberoperatör/förening
samt utan ersättning upplåta utrymme för gång- och cykelväg längs fastighetsgränsen mot Allegatan.

§5
Gemensamhet
sanlägning,
servitut

För att nå fastigheten Gotland Visby Adjutanten 2 ska
Exploatören anlägga en kvartersgata inom fastigheten
Gotland Visby Adjutanten 1. Med anledning av att även
den fastigheten ska bebyggas för bostadsändamål ska en
gemensamhetsanläggning bildas. Syftet är att säkerställa
vägrätten samt drift och skötselodyl av kvartersgatan.
Exploatören svarar för kostnaderna för bildandet av
gemensamhetsanläggningen.

§6
Bebyggelse
mm inom
kvarters mark

Detaljplanen möjliggör nybyggnation av bostäder. Exploatören ska, i enlighet med angivna planhandlingar och
vederbörligt bygglov, svara för all bebyggelse och alla
anläggningar på kvartersmark inom fastigheten. Utformningen ska följa intentionerna i gällande detaljplan.
Om färre parkeringsplatser anläggs än enligt gällande
parkeringsnorm för Region Gotland åligger det Exloatören
att redovisa var en utökning av antalet parkerningsplatser
kan ske inom fastigheten.

§7
Tillträde

Fastigheten tillträds formellt av exploatören enligt den i särskild upprättad överlåtelsehandling angiven tillträdesdag.
Exploatören betalar samtliga inskrivnings- och lagfartskostnader.

§8
Hållbarhet

Regionen förbereder för närvarande införandet av ett internt krav på rniljöcertifiering (tredjeparts) av bygg projekt i
egen regi. I enlighet med Regionens intentioner om hållbart byggande förbinder sig Exploatören att som lägst följa
Boverkets byggregler när det gäller energiförbrukning. Anslutning ska ske till befintligt fjärrvärmenät. Region Gotland
välkomnar ett frivilligt bruk av miljöcertifiering eller motsvarande rniljöprestandahöjande system hos Exploatören .
Galvaniserat material e likn. bygg materiel som kan orsaka
förorenat dagvattnet får inte användas.
Dagvatten ska så tidigt, snabbt och så långt som möjligt
omhändertas och infiltreras inom fastigheten och ska fördröjas i ett utjämningsmagasin, som ska anläggas inom
fastigheten , innan det leds vidare till Regionens dagvattennät. Alternativt ska det ledas till svackdike som anvisas av
Regionen. Storleken på utjämningsmagasinet ska i likhet
med Regionens planering för området motsvara ett s k 20-
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årsregn. Samråd ska ske med Regionen vad gäller omfattning och utformning. Särskild omsorg ska ägnas åt omhändertagande av vatten från tak och hårdgjorda ytor.

§9
Undersökningar

Regionen har, vilket framgår av detaljplanen, utfört översiktliga mark-/miljö-, geotekniska och arkeologiska undersökningar samt genomfört sanering av marken. Det har
inte framkommit något som kan anses föranleda eller tyder på att särskilda åtgärder fordras för byggnation inom
berörd fastighet. Exploatören ansvarar därför för att utföra
och bekosta eventuella ytterligare arkeologiska undersökningar samt eventuella geotekniska undersökningar och
markundersökningar. Exploatören svarar även för andra
eventuella undersökningar nödvändiga för exploateringens genomförande och att ansvara för eventuella byggnadstekniska skyddsåtgärder p.g.a. exempelvis radonförekomst. Ansvaret för eventuell marksanering följer
Miljöbalkens regler

§ 10
Utbyggnad,
genomförande

Exploatören ska under 2016 påbörja byggnationen av
bostadshus för färdigställande senast under 2017.
Exploatören anlägger tomtlgårdsområde , kvarters/gårdsgator och VA-anläggningar i den omfattning som
krävs för att fastigheten ska kunna fungera självständigt.
Regionen åtar sig att inom tio (10) veckor efter det att
Köparen hos regionen inkommit med en servisanmälan
upprätta förbindelsepunkter i fastighetsgräns.
Exploatörens anläggningsarbeten ska utföras i sådan takt
att anläggningarna kan betjäna den nya bebyggelsen inom fastigheten .
Exploatören har ett genomförande- och kostnadsansvar
för exploateringen inom fastigheten, schaktning o dyl., för
byggande av kvarters-/gårdsgator och anslutning till allmän lokalgata och byggande av anläggningar inom fastigheten liksom att utföra geotekniska och andra undersökningar som fordras i samband med byggnationen av
bostäder.

§ 11

Regionen ansvarar för att iordningsställa förbindelsepunkt
till vilken Exploatören har att ansluta spill- och dricksvattenledningar och i förekommande fall för dagvatten. Exploatören betalar anläggnings/anslutningsavgift för upprättade
förbindelsepunkter för dricks- och spillvatten och dagvatten
enligt den vid tidpunkten gällande VA-taxan. Om exploatören omhändertar allt dagvatten lokalt inom fastigheten
utgår ingen anslutningsavgift för dagvatten. Lösningen för
omhändertagandet ska gOdkännas av Regionen. Exploatören ansvarar och bekostar anslutning för el, fjärrvärme
och fiber
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Kvarters-/gårdsgator och parkering med tillhörande belysning och avvattning inkl. utjämningsmagasin för dagvatten inom berörd fastighet utförs och bekostas av
Exploatören. Densamma anlägger och bekostar även
kvartersgata från allmän gata in till berörd fastighet över
fastigheten Gotland Visby Adjutanten 1. Anslutning av
kvartersgatan till den allmänna lokalgatan utförs av
Exploatören. Gatan/or och anslutning, som utförs och
bekostas av Exploatören, ska anläggas enligt gällande
normer i AMA Anläggning med sektioner enligt detaljplanen
och/eller i övrigt enligt de krav som Regionen ställer.
Vad som gäller för drift och skötsel samt bildande av
gemensamhetsanläggning för kvartersgata se § 5.
Regionen utför och anvisar förbindelsepunkter för all VA vid
fastighetsgräns. Exploatören projekterar, utför och bekostar anläggande av alla VA-ledningar inom fastigheten fram
till anvisade förbindelsepunkter. VA-ledningarna skall
dimensioneras och utföras enligt VA-huvudmannens,
Region Gotlands, anvisningar. Exploatören svarar för att
med en godkänd lösning omhänderta dag- och dräneringsvattnet så att fastigheten och bebyggelsen blir tillfredsställande avvattnat och att dagvattnet avleds, fördröjs och
ansluts till regionens dagvattenledningsnätet alternativ omhändertas lokalt inom fastigheten på ett sätt som godkänts
av Regionen.

§ 12
Program handlingar

Före projektering o dyl av anläggningsarbeten ska Exploatören stämma av de krav och normer som ska gälla för
anslutning av gata och VA-nät. Avstämningen för precisering av de krav och normer som ska gälla ska ske med
Regionen och dess teknikförvaltning, mark- och stadsmiljöenheten respektive enheten för vatten och avfall. Inför
projektering av anslutning av VA och gata ansvarar Exploatören för att inhämta nödvändig teknisk data, exempelvis
höjduppgifter.
Handlingar avseende de anläggningar som enligt §§ 10-11
ska utföras av Exploatören ska upprättas av densamme.
Ett exemplar av dessa handlingar ska Exploatören skicka
till Regionen och dess teknikförvaltning för granskning så
snart de är slutgiltigt upprättade. Alla arbetsritningar ska
vara granskade och godkända av Regionen innan anläggningsarbetet får påbörjas. Regionen ska ha 10 arbetsdagar
för att granska handlingarna. Under projekteringsarbetet
ska samråd ske med teknikförvaltningen för att uppnå samordning av anläggningsarbetena.
Det åligger exploatören att även samråda med andra såsom Gotlands Energi AB angående framdragande av erforderliga elektriska ledningar och fjärrvärme samt Telia,
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fiberförening/operatör m fl. ledningshavare.

§13
Kontroll och
besiktning

Vad som avtalas i denna paragraf gäller anläggningar som
exploatören ska utföra enligt §§ 10-11.
Regionen äger rätt att gentemot Exploatören utöva den
kontroll över anläggningsarbetena avseende VA- och gatuanslutningen som enligt Byggandets Kontraktkommittes
allmänna bestämmelser tillkommer beställaren.
Sedan anläggningsarbetena färdigställts i sådan omfattning att de av Regionen kan godkännas för besiktning,
skall de av Exploatören anmälas för slutbesiktning, varom
Regionen har att bestämma. Slutbesiktning ska utföras av
en av Exploatören utsedd besiktningsman.
De brister och fel som tagits upp i utlåtande i samband med
slut- och garantibesiktning eller som uppkommer under
garantitiden ska Exploatören utan dröjsmål avhjälpa. För
garantibesiktning ska gälla motsvarande bestämmelser
som för slutbesiktning. I de fall Exploatören inte fullgör de
arbeten som det åligger densamme att ombesörja enligt §§
10-11 , äger Regionen utföra vad som brister, varvid
Exploatören ska svara för åtgärdskostnaderna samt de
merkostnader som Regionen härigenom åsamkas.

§ 14
Säkerhet

Genom Exploatörens försorg ska fastigheten omvandlas
till en väl fungerande bostadsfastighet. En förutsättning
för et! genomförande är t ex att infrastrukturen byggs i
form av kvartersgata med anslutning till allmän lokalgata.
För rätta fullgörandet av sina åtaganden enligt detta avtal
ska Exploatören senast en vecka före regionstyrelsens
beslut om godkännande av detta avtal ställa säkerhet för
anläggningskostnaderna. Säkerheten ska ställas till
regionen i form aven bankgaranti till ett värde av 500 000
kronor såsom säkerhet för den uppskattade totalkostnaden för anläggandet av kvartersgatan samt anslutningen till
allmän lokalgata.
Av denna säkerhet ska regionen , i den utsträckning anläggningen sker enligt delta avtal och regionen godkänner
desamma, återlämna säkerhet i den utsträckning som
enligt regionens bedömande är betryggande för rälta
fullgörandet av återstående skyldigheter.

§15
Upplagsplats,
vegetation

Exploatören äger inte rätt att utan Regionens skriftliga
tillstånd utnyttja regionens mark utanför fastigheten för
upplag eller annat ändamål i samband med fastighetens
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bebyggande. Sådan mark får inte heller utan tillstånd
användas som parkeringsplats av anställd hos exploatören eller av denne anlitade entreprenörer.
Med anledning av att föreligger ett behov av att skydda
befintlig vegetation i anslutning till fastigheten enligt gjord
naturvärdesanalys ska särskild överenskommelse avseende skydd av vegetation träffas. För träd som skadats
eller fällts utan regionens medgivande utgår vite med
FEMTIOTUSENKRONOR (50 OOO:-)/sl. Vid skada på
mark som angetts i anslutning till exploateringsområdet
utgår vite med FEMTUSENKRONOR (5 000:- l/m'.

§ 16
Tidplan

På begäran från Regionen ska exploatören upprätta en
tidsplan för arbetenas bedrivande.

§17
Kontaktorgan

Regionens kontaktorgan är mark och stadsmiljöenheten
vid teknikförvaltningen , utsedd av regionens ledningskontor, såsom ansvarig för genomförandet av regionens
exploateringsverksamhet.

§ 18
Tillstånd

Alla för genomförandet av exploateringen nödvändiga
tillstånd, vad det än må vara, exempelvis bygglov ansöks
och bekostas av Exploatören.

§ 19
Garanterad
byggrätt

Enligt plan- och bygg lagen (PBL) har fastighetsägaren en
garanterad bygg rätt under genomförandetiden i enlighet
med detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men fastighetsägaren har ingen
garanterad rätt att erhålla bygglov, rivnings- eller marklov.
Med anledning av att exploateringsavtalet är kopplat till
ifrågavarande lagakraftvunna detaljplan upphör avtalet att
gälla i de delar som omfattas aven ändring eller ett upphävande. Ersättning utgår då inte i sådana fall för t ex
utebliven byggrätt eller projekteringskostnader o dyl eller i
övrigt nedlagda kostnader för de delar som då ännu inte
har exploaterats.

§ 20
Överlåtelse

Exploatören får inte överlåta det här avtalet till annan utan
Regionens godkännande. Om så ändå sker har Regionen
rätt att av Exploatören kräva de merkostnader som Regionen åsamkas vid ett genomförande i enlighet med det här
avtalet och detaljplanen.
Vid överlåtelse av fastigheten är Exploatören och framtida
nya ägare till fastigheten skyldiga att upplysa varje ny
ägare om åtagandena i detta avtal. Upplysningen skall
fullgöras genom att bestyrkt kopia av denna handling
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Expl oa t ering sav tal Adj utanten 2 i Vis by

överlämnas till den nya ägaren .

§ 21
Tvist

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska
avgöras av svensk domstol.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var
sitt.

Stockholm den

14

/Il

2016

För Adjutanten 2 AB

· · ·1~·· ~~lk~·~
Visby den

/ 2016

För Region Gotland

Björn Jansson

Peter Lindvall

\
2013-04-16

MARKANVISNINGSAVTAL
- för del av Visby Artilleriet 1:33
Mellan Region Gotland org.nr 212000-0830,621 81 Visby, nedan benämnd Regionen,
och PEAB Sverige AB, org.nr 556099-9202,621 41 VISBY, nedan benämnd
Byggherren, har följande avtal träffats:

§l

Anvisning

Regionen anvisar till Byggherren ett område inom fastigheten
Visby Artilleriet 1:33 till och med 2016. Det aktuella
områdets ungefårliga avgränsning redovisas i bilagd skiss
(figur l). Under tiden för anvisningen ska Byggherren i
samverkan med Regionen arbeta med att ta fram en
detaljplan, samt därefter påbörja bebyggelse i enlighet med
denna detaljplan. Parterna ska upprätta köpehandling enligt
§5 och vid behov även avtal om genomförandet enligt §3.

§2

Planering

A7-området öster om Allegatan är ett av Visbys största
utbyggnadsområden för bostäder. Området omfattas aven
fördjupad översiktsplan för Visbyområdet antagen 2009. I
den fördjupade översiktsplanen redovisas en ideskiss med
möjlighet till utbyggnad av ca 500 bostäder inom fastigheten.
För det område som nu är aktuellt för anvisning ska en
detaljplan utarbetas av parterna gemensamt. Avsikten är att
möjliggöra för Byggherren att uppföra ett antal bostäder i
flerfamiljhus inom anvisat område.
Parterna är överens om att ny detaljplan skall upprättas för
bostadsbebyggelse. Detaljplanen ska även omfatta närbeläget
markområde vilket anvisas till annan exploatör parallellt med
detta område. B yggherren skall i samband med
planläggningen bistå med skisser och ritningar som underlag
för planarbetet.

§3

Exploatering

Byggherren skall så snart ny detaljplan antagits av Regionen
genom beslut som vunnit laga kraft upprätta en
genomförandeplan som ska godkännas av Regionen. Den ska
avse en planering av hela exploateringen där
bygglovsprocessen, upplåtelseforrnen, uppförandet av
byggnader och genomförandet av exploateringen i övrigt ska
redovisas tidsmässigt. Hela processen med reglering av
genomförande och kostnadsansvar skall om så erfordras
regleras i ett exploateringsavtal. A v genomförandeplanen ska
framgå att de bostäder som Byggherren avser bygga inom
ramen för anvisningen i första hand uppfyller Boverkets
definition av trygghetsbostäder. Enligt Boverkets definition
av trygghetsbostäder avses bostadslägenheter och

Markanvisningsavtal PEAB Visby Artilleriet 1:33

Sida 1(5)

2013-04-16
gemensamma utrymmen för de boendes måltider, samvaro,
hobby och rekreation och där det finns personal som dagligen
på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider.
Trygghetsbostäder kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ
hyresrätt eller bostadsrätt. I andra hand ska bostäderna
utgöras av konventionella hyresrätter.
§4

Hållbarhet

Intentionerna i Region Gotlands "Program för miljöanpassat
och resurseffektivt byggande" (KF 2003-12-15),
(www.gotland.se/imcms/34860) ska så långt som möjligt
följas. Programmet kommer under 2013 att revideras, bland
annat mot bakgrund av skärpta regler kring
energihushållning i Boverkets byggregler (BBR), EUdirektivet kring nya byggnaders energiprestanda 2019 samt
eventuella konsekvenser av regeringens byggkravsutredning
SOU 2012:86. Om så lämpligt ska ett ambitionskontrakt som
berör de viktigaste miljöaspekterna tecknas mellan parterna
och biläggas genomförandeplanen.
Dessutom ska antagna riktlinjer för basutformning av
bostäder "Bättre för alla" (KF 2005-02-14) användas
(www.gotland.se/imcms/34852).

§5

Förvärv

Byggherren avser att bygga ut området i etapper. Parterna är
överens om att Byggherren ska förvärva markområde för
respektive etapp när bygglov erhållits. Regionen upprättar
köpekontrakt för varje etapp. Bygglov för den sista etappen
ska ha erhållits senast under 2015. Köpekontraktet ska reglera
att byggnation ska påbörjas senast 2 år efter att kontraktet
antagits av Regionen. För det område som anvisas skall
Byggherren betala en köpeskilling enligt nedan för den
bruttoarea som bygglovet medger.
- Trygghetsbostäder (enligt §3 ovan) med annan
upplåtelseforrn än hyresrätt
1100 krlkvm.
- Trygghetsbostäder eller konventionella bostäder med
upplåtelseforrnen hyresrätt
900 krlkvm.
Priset ligger fast t o m två år räknat från regionstyrelsens
beslut om anvisning enligt § 1. Därefter ska uppräkning ske
med konsumentprisindex med oktoberindex för 2012 som
basmånad.

§6

Genomförande

Regionen ansvarar för och bekostar fastighetsbildning samt
eventuella arkeologiska undersökningar och utgrävningar
samt eventuella mark undersökningar samt marksanering.
Regionen ansvarar för att iordningsställa anslutningspunkter
till vilken Byggherren har att ansluta vatten-, avlopps- och
dagvattenledningar.
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Byggherren har ett genomförande- och kostnadsansvar för
exploateringen inom anvisad del av detaljplaneområdet, för
byggande av anläggningar inom kvartersmark, för eventuell
rivning alternativt flyttning av befintliga
anläggningarlbyggnader, liksom att utföra eventuella
ytterligare geotekniska samt övriga undersökningar som kan
krävas i samband med detaljplanens utarbetande.
I utställningsförslaget av detaljplanen redovisas en
kvarters gata som syftar till att trafikförsörja det anvisade
området (se figur 1). B yggherren ansvarar för att bygga ut
och bekosta denna gata i enlighet med detaljplanens
intentioner. För att på kort sikt säkerställa det anvisade
områdets tillgång till kvarters gatan ska ett avtalsservitut
inrättas. I samband med exploatering av intilliggande planlagt
område ska B yggherren tillse att en gemensamhetsanläggning
för kvarters gatan inrättas.
§7

Återtagande

Parterna är överens om att om genomförandeplanen inte följs
eller den planerade bebyggelsen inte har påbörjats inom
anvisad tid ska Regionen ha rätt att återta markanvisningen.
För att bebyggelsen ska anses ha påbörjats avses att
grundläggningen för bebyggelsen är påbörjad. Parterna är
även överens om att Regionen även ska ha rätt att återta
markanvisningen under den tidsbegränsade perioden om det
är uppenbart att Byggherren inte avser eller förmår att
genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid
markanvisningen och enligt upprättad genomförandeplan.
B yggherren är införstådd med att återtagen markanvisning
inte ger denne rätt till ersättning för nedlagda kostnader.

§8

Förlängning

Förlängning av markanvisningen kan medges under
förutsättning att förseningen inte beror på Byggherren,
exempelvis att detaljplanen överklagas eller att
handläggningen inom Regionen av olika skäl fördröjer
genomförandet

§9

Avbrutet projekt

Projekt som avbryts under genomförandeprocessen till följd
av myndighetsbeslut, Regionalt beslut eller liknande ger inte
Byggherren rätt till ny markanvisning som kompensation.
Vid sådana beslut utgår ersättning endast för det fall att det är
ett Regionalt beslut, dock inte Regionala beslut som är
hänförliga till myndighetsbeslut enligt miljöbalken.
Ersättning utgår i detta fall endast för faktiskt nedlagda
kostnader.

§10 Villkor

Detta avtal gäller under förutsättning att det godkänns av
regionstyrelsen i Region Gotland. För avtalets genomförande
krävs att detaljplan för området vinner laga kraft.
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§ 11 Kostnader

Byggherren är i enlighet med §§ 6-8 medveten om att denne
står för all ekonomisk risk avseende planering, projektering
och genomförandet inom markanvisningens ram.

§ 12 Överlåtelse

Denna markanvisning får inte överlåtas utan Regionens
skriftliga medgivande.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var siu.

Visby den
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För PEAB Sverige AB
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Figur l. Markområde för anvisning. (OBS. Preliminär avgränsning)
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-03-27

Handlingar till

Ärende 9

Markanvisningsavtal Visby Sergeanten 3
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-02-23, § 48
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-01-31

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-02-23

RS § 48

Markanvisningsavtal Visby Sergeanten 3

RS 2017/110
AU § 57

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Upprättat markanvisningsavtal för fastigheten Visby Sergeanten 3 med Wisab Bygg
AB godkänns.

Regionstyrelsen beslutade 2015-06-18, RS § 230 att erbjuda fyra exploatörer som
vinnare i en markanvisningstävling inom kv Sergeanten. Ledningskontoret fick i
uppdrag att till regionstyrelsen återkomma med markanvisningsavtal för respektive
exploatör. En av de exploatörer som regionstyrelsen beslutade att tilldela mark var
Wisab Bygg AB. Parterna har nu enats om att teckna ett markanvisningsavtal för den
aktuella tomten, Sergeanten 3, som företaget tilldelades i tävlingen.
Markanvisningsavtalet reglerar i huvudsak följande:
- Visby Sergeanten 3, avstyckad från Visby Artilleriet 1:33, anvisas till exploatören
till och med 2017-12-31 med utgångspunkt i regionstyrelsens tilldelningsbeslut.
- Detaljplanen för den aktuella tomten medger byggande bostäder i form av radhus,
kedjehus och flerfamiljshus med en högsta byggnadsarea om 4 200 kvm BTA. I
samband med tävlingen lämnade exploatören anbud om 1 650 kr/kvm BTA,
varför den totala köpeskillingen blir 6 930 000 kronor.
- Priset ligger fast till 2017-09-30 och ska därefter, om fastighetsaffären inte har
genomförts, räknas upp med därför avsett indextal.
- Byggherren ska så snart markanvisningsavtalet undertecknats upprätta en genomförandeplan som ska redovisa planeringen av hela projektet
- Reglering av genomförande- och kostnadsansvar sker i kommande exploateringsavtal mellan parterna.
Innan överlåtelse av fastigheten blir aktuell ska exploatören ta fram en genomförandeplan som ska tillställas regionen för godkännande, därefter upprättas
exploateringsavtal och köpekontrakt. Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att
föreliggande markanvisningsavtal är upprättat i enlighet med gällande riktlinjer samt
med regionstyrelsens beslut om tilldelning av mark 2015-06-18 och förvaltningen
föreslår således att regionstyrelsen beslutar att:
- Godkänna upprättat markanvisningsavtal för fastigheten Visby Sergeanten 3 med
Wisab Bygg AB.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-01-31
Ärendets behandling under mötet

Närvarande är Anders Lindholm, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2017/110
31 januari 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Markanvisningsavtal Visby Sergeanten 3, Wisab Bygg AB
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
-

godkänna upprättat markanvisningsavtal för fastigheten Visby Sergeanten 3
med Wisab Bygg AB

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2015-06-18 (RS§230) att erbjuda utse fyra exploatörer som
vinnare i markanvisningstävling inom kv Sergeanten. Ledningskontoret fick i
uppdrag att till regionstyrelsen återkomma med markanvisningsavtal för respektive
exploatör. En av de exploatörer som regionstyrelsen beslutade att tilldela mark var
Wisab Bygg AB. Parterna har nu enats om att teckna ett markanvisningsavtal för den
aktuella tomten, Sergeanten 3, som företaget tilldelades i tävlingen.
Markanvisningsavtalet reglerar i huvudsak följande:
-

Visby Sergeanten 3, avstyckad från Visby Artilleriet 1:33, anvisas till
exploatören till och med 2017-12-31 med utgångspunkt i regionstyrelsens
tilldelningsbeslut.

-

Detaljplanen för den aktuella tomten medger byggande bostäder i form av
radhus, kedjehus och flerfamiljshus med en högsta byggnadsarea om 4 200
kvm BTA. I samband med tävlingen lämnade exploatören anbud om 1 650
kr/kvm BTA, varför den totala köpeskillingen blir 6 930 000 kronor.

-

Priset ligger fast till 2017-09-30 och ska därefter, om fastighetsaffären inte har
genomförts, räknas upp med därför avsett indextal.

-

Byggherren ska så snart markanvisningsavtalet undertecknats upprätta en
genomförandeplan som ska redovisa planeringen av hela projektet
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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

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

-

Tjänsteskrivelse
RS 2017/110

Reglering av genomförande- och kostnadsansvar sker i kommande
exploateringsavtal mellan parterna.

Bedömning

Innan överlåtelse av fastigheten blir aktuell ska exploatören ta fram en
genomförandeplan som ska tillställas regionen för godkännande, därefter upprättas
exploateringsavtal och köpekontrakt. Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att
föreliggande markanvisningsavtal är upprättat i enlighet med gällande riktlinjer samt
med regionstyrelsens beslut om tilldelning av mark 2015-06-18 och förvaltningen
föreslår således att regionstyrelsen beslutar att
-

godkänna upprättat markanvisningsavtal för fastigheten Visby Sergeanten 3
med Wisab Bygg AB.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Markanvisningsavtal

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF, mark- och stadsmiljö
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MARKANVISNINGSAVTAL - för del av fastigheten
Gotland Visby Artilleriet 1 :33
Mellan Region Gotland (org.nr 212000-0803), 621 81 Visby, nedan
benämnd Regionen , och Wisab Bygg AB (org.nr: 556453-6737), Box
1316, 621 24 VISBY, nedan benämnd Byggherren, har följande avtal
träffats:

§1 Anvisning

Regionen anvisar till Byggherren fastigheten
Gotland Visby Sergeanten 3, avstyckad från
Gotland Visby Artilleriet 1:33. Markanvisningen
gäller till och med 2017-12-31 med utgångspunkt
från regionstyrelsens tilldelningsbeslut. Det aktuella
områdets avgränsning redovisas i bilagd karta.
Parterna ska upprätta köpehandling enligt § 5 och
även avtal om genomförandet enligt § 3.

§2 Planering

För det aktuella området finns antagen detaljplan
vilken medger bygg rätt för bostäder. Detaljplanen
möjliggör bebyggande av området med bostäder i
form av radhus, kedjehus och flerfamiljshus med en
högsta tillåtna byggnadsarea om 4 200 kvm BTA
utifrån angivna förutsättningar för genomförd markanvisning och därefter gjorda kompletteringar.
Bostadsbebyggelsen får vara högst fyra våningar.
Planeringen för områdets utformning ska följa intentionerna i upprättad detaljplan samt förutsättningarna för markanvisningen och intentionerna i det
av Byggherren inlämnade förslaget för område som
nu utgör Gotland Visby Sergeanten 3.

§3 Exploatering

Byggherren ska så snart markanvisningsavtal undertecknats upprätta och redovisa en genomförandeplan
som ska redovisa planeringen av hela exploateringen
där eventuell etappindelning , bygglovprocess , upplåtelseformer, uppförandet av byggnader och genomförandet av exploateringen i övrigt ska redovisas
tidsmässigt.
Reglering av genomförande- och kostnadsansvar ska
regleras i ett exploateringsavtal/ genomförandeavtal
mellan Regionen och Byggherren.

§4 Hållbarhet

Regionen förbereder för närvarande införandet av ett
internt krav på miljöcertifiering (tredjeparts) av byggprojekt i egen regi. Regionen välkomnar därför ett
frivilligt bruk av miljöcertifieringeller motsvarande
miljöprestandahöjande system hos Byggherren .
I kommande exploateringsavtal avseende anvisat
område/fastighet förbinder sig Byggherren att genomföra de olika hållbarhetsåtgärder ink!. materialval som
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§5 Förvärv

denne har redovisat i det inlämnade förslaget och som
bl a har medfört att Byggherren har anvisats mark.
Parterna är överens om att Byggherren ska förvärva markområdet inför byggnationen. Regionen
upprättar köpekontrakt i samband med att bygg lov
ansöks för genomförandet av byggnationen . För
området som överlåts ska Byggherren betala en
köpeskilling om SEXMILJONERNIOHUNDRATRETTIOTUSEN (6 930 000) KRONOR i enlighet
med angivna förutsättningar och det av Byggherren
inlämnade förslaget samt därefter gjorda komplettteringar. Köpeskillingens erläggande och tillträde
regleras i upprättad köpehandling.
Priset ligger fast t o m 2017-09-30. Därefter ska uppräkning ske genom indexreglering med en faktor som
motsvarar medelindex av Entreprenadindex för husbyggnad och anläggning , grupperna 211,222,231
och 241. Uppräkningen för köpeskillingen ska avse
perioden fr.o.m. 2015-09-30 t o m köpeskillingens
erläggande. Köpeskillingen kan dock inte sättas till
ett lägre belopp än det ovan angivna.

§ 6 Genomförande Regionen har bildat exploateringsfastigheten som
förvärvas av Byggherren. Byggherren ansöker om
och bekostar inrättandet av gemensamhetsanläggning/-ar inom exploateringsområdet om så blir
nödvändigt.
Regionen ansvarar för att bygga och bekosta gata i
anslutning till exploateringsområdets/fastigheten.
Byggherren har ett genomförande- och kostnadsansvar för exploateringen inom exploateringsområdet/
fastigheten, schaktning o dyl. , för byggande av kvartersgator och anslutning till allmän lokalgata , VA, eloch fjärrvärme samt byggande av anläggningar inom
kvartersmark, liksom att utföra geotekniska och
andra undersökningar som utöver redan befintliga
fordras i samband med byggnationen av bostäder.
Regionen ansvarar för att iordningsställa förbindelsepunkt till vilken Byggherren har att ansluta spilloch dricksvattenledningar. Byggherren betalar anläggningsavgift för upprättad förbindelsepunkt för
dricks- och spillvatten enligt den vid tidpunkten
gällande VA-taxan.
Byggherren ska så långt som möjligt svara för ett lokalt
omhändertagande av dagvatten inom fastigheten . I
enlighet med Regionens intentioner i kommande dagvattenstrategi ser Regionen gärna att Exp loatören anlägger ett utjämningsmagasin till vilket avledning aVe
dag- och dräneringsvattnet inom fastigheten ska sk~1

.ffi
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innan det avleds vidare till dagvattennät alternativt
svackdike .
Regionen ansvarar för att exploateringsområdet är
fritt från byggnadsrester och förorenade massor
med utgångspunkt från gjorda mark- och miljöundersökningar inom området och efterföljande
saneringsåtgärder. Om behov av ytterligare undersökningar/saneringar t ex i samband med påbörjande av byggnation är det Byggherrens ansvar att
vidta och bekosta nödvändiga åtgärder. Ansvaret
för förorenad mark följer gällande miljölagstiftning .
Regionen ansvarar för och har genomfört nödvändiga arkeologiska utredningar och undersökningar
och ev. utgrävningar om sådana påkallats av undersökningarna. Regionen får därmed anses ha fullgjort
sin skyldighet i det avseendet och om behov av ytterligare arkeologiska undersökningar/utgrävningar t ex
i samband med påbörjande av byggnation uppstår är
det Byggherrens ansvar alt vidta och bekosta nödvändiga åtgärder.
Byggherren har ansvar för eventuella byggnadstekniska skyddsåtgärder på grund av exempelvis
radonförekomst.
Genomförande- och kostnadsansvar regleras i avtal
om genomförandet enligt § 3.
§7 Atertagande

Parterna är överens om att om genomförandeplanens intentioner inte följs eller att bygg lov har ansökts för den planerade bebyggelsen inom anvisad
tid ska Regionen ha rätt att återta markanvisningen .
Mindre avvikelser kan accepteras.
Regionen ska ha rätt att återta markanvisningen
under den tidsbegränsade perioden om det är uppenbart att Byggherren inte avser eller förmår att
genomföra projektet i den takt eller på det sätt som
avsågs vid markanvisningen och enligt upprättad
genomförandeplan. Byggherren är införstådd med
att återtagen markanvisning inte ger denne rätt till
ersättning för nedlagda kostnader.

§8 Förlängning

Förlängning av markanvisningen kan medges under
förutsättning att förseningen inte beror på Byggherren, exempelvis att myndighetsbeslut överklagas
(exempelvis överklagande av detaljplan) eller att
handläggningen inom Region Gotland av olika skäl
fördröjer genomförandet.

§9 Avbrutet projekt Projekt som avbryts under genomförandeprocessen
till följd av myndighetsbeslut, kommunalt beslut eller ~
.
liknande ger inte Byggherren rätt till ny markanvis-~
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ning som kompensation. Vid sådana beslut utgår
ersättning endast för det fall att det är ett kommunalt beslut, dock inte sådana hänförliga till myndighetsbeslut enligt miljöbalken . Ersättning utgår i
detta fall endast för faktiskt nedlagda kostnader.
§10 Villkor

Detta avtal gäller under förutsättning alt det godkänns av regionstyrelsen i Region Gotland .

§11 Kostnader

Byggherren är i enlighet med §§ 6-8 medveten om
att denne står för all ekonomisk risk avseende
planering , projektering och genomförandet inom
markanvisningens ram .

§12 Överlåtelse

Denna markanvisning får inte överlåtas utan
Regionens skriftliga medgivande. Om så ändå sker
har Regionen rätt att häva avtalet och av Byggherren kräva de merkostnader som Regionen
åsamkas vid ett framtida genomförande .

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
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Handlingar till

Ärende 10

Detaljplan. Hall Västös 1:8 och 1:9,
antagande
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-02-23, § 43
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-02-01
• Byggnadsnämnden 2015-10-07, § 177

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-02-23

RS § 43

Detaljplan. Hall Västös 1:8 och 1:9, antagande

RS 2013/483
AU § 52

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Regionstyrelsen godkänner planförslaget och överlämnar planen till regionfullmäktige för antagande.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en utveckling av turismen genom
byggnation av hotell och uthyrningsstugor. Planförslaget följer intentionerna i det
planprogram som godkändes av byggnadsnämnden i juni 2012. En viktig ambition är
att tillgängligöra området för allmänheten vilket underlättas genom riktade åtgärder.
Inom planområdet finns ett antal bergrum för beredskapslagring av petroleumprodukter. Anläggningen är numera avvecklad och de cisterner och byggnader som
funnits ovan mark är rivna. Kvar finns endast några grusytor och en utloppsbrunn.
Vattenförsörjningen kommer att lösas genom avsaltning av havsvatten då det finns
risk att grundvattnet inom eller i anslutning till planområdet är påverkat av
föroreningar från tidigare markanvändning. För avloppsrening kommer ett
minireningsverk att anläggas.
Planområdet omfattas av riksintressen för såväl det rörliga friluftslivet som för
naturvård och det är viktigt att varje form av exploatering sker i samklang med
bevarandet av områdets natur- och rekreationsvärden. För att mer detaljerat belysa
detta har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram där förslag till
skyddsåtgärder redovisas i syfte att minimera den planerade exploateringens
konsekvenser för naturmiljön. Bebyggelseområdena har i huvudsak lokaliserats till
områden som saknar höga naturvärden.
Region Gotland kommer inte att ha något huvudmannaskap inom planområdet.
Regionstyrelsen tillstyrkte planförslaget under granskningsskedet men ansåg att
dagvattenhanteringen skulle belysas i antagandehandlingen. Planbeskrivningen har
därför inför antagandet kompletterats med en kortfattad beskrivning av den
planerade dagvattenhanteringen. Där sägs att de geologiska förhållandena är så goda
att lokal infiltration av dagvattnet kan tillämpas.
De synpunkter som kommit in under granskningsskedet har medfört att byggnader
som tidigare föreslagits inom område för strandskydd och natur-reservat har utgått i
det slutliga planförslaget.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att planförslaget överlämnas till
regionfullmäktige så snart exploateringsavtalet är klart och undertecknat av berörda
parter.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-02-23

RS § 43 forts
RS 2013/483

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-02-01
Ärendets behandling under mötet

Närvarande är Anders Lindholm, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Jäv
Johan Thomasson (L) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet, och Ulf
Klasson (L) går in som ersättare.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Ärendenr RS 2013/483

Regionstyrelseförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt

Datum 1 februari 2017

Regionstyrelsen

Förslag till detaljplan, Hall Västös 1:8 och 1:9, antagande
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner planförslaget och överlämnar planen till regionfullmäktige för antagande.
Bakgrund

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en utveckling av turismen genom
byggnation av hotell och uthyrningsstugor. Planförslaget följer intentionerna i
det planprogram som godkändes av byggnadsnämnden i juni 2012. En viktig
ambition är att tillgängligöra området för allmänheten vilket underlättas genom
riktade åtgärder.
Inom planområdet finns ett antal bergrum för beredskapslagring av petroleumprodukter. Anläggningen är numera avvecklad och de cisterner och byggnader
som funnits ovan mark är rivna. Kvar finns endast några grusytor och en
utloppsbrunn.
Vattenförsörjningen kommer att lösas genom avsaltning av havsvatten då det
finns risk att grundvattnet inom eller i anslutning till planområdet är påverkat
av föroreningar från tidigare markanvändning. För avloppsrening kommer ett
minireningsverk att anläggas.
Planområdet omfattas av riksintressen för såväl det rörliga friluftslivet som för
naturvård och det är viktigt att varje form av exploatering sker i samklang med
bevarandet av områdets natur- och rekreationsvärden. För att mer detaljerat
belysa detta har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram där förslag
till skyddsåtgärder redovisas i syfte att minimera den planerade exploateringens
konsekvenser för naturmiljön. Bebyggelseområdena har i huvudsak lokaliserats
till områden som saknar höga naturvärden.
Region Gotland kommer inte att ha något huvudmannaskap inom planområdet.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (2)

Bedömning

Regionstyrelsen tillstyrkte planförslaget under granskningsskedet men ansåg att
dagvattenhanteringen skulle belysas i antagandehandlingen. Planbeskrivningen
har därför inför antagandet kompletterats med en kortfattad beskrivning av
den planerade dagvattenhanteringen. Där sägs att de geologiska förhållandena
är så goda att lokal infiltration av dagvattnet kan tillämpas.
De synpunkter som kommit in under granskningsskedet har medfört att
byggnader som tidigare föreslagits inom område för strandskydd och naturreservat har utgått i det slutliga planförslaget.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att planförslaget överlämnas till
regionfullmäktige så snart exploateringsavtalet är klart och undertecknat av
berörda parter.
Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
regiondirektör

~ Region

~ Gotland
Byggnadsnämndens sammanträde 2015-10-07

Protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2015-09-23

BN § 177

Hall Västös 18 och 1:9 - godkännande
BN 92007

- SBF den 9 september 2015
Au § 145

Byggnadsnämndens beslut
•

Byggnadsnämnden godkänner planförslaget och sänder över det till
Regionfullrnäktige för antagande.

Bakgrund
För att få en bild av hur sökt e}"rploatering påverkar kringområdet togs ett
planprogrammet fram som omfatta ett större område än fastigheterna Hall Västös 1:8
och 1:9. Planprogrammet för Kappelshamnsvikens västra sida godkändes av
byggnadsnämnden 2012-06-20.
Förslaget till detaljplan följer intentionerna i planprogrammet.
E n miljökonsekvensbeskrivning (MKB), daterad 2012-02-15, reviderad 2014-11-24 och
2015-02-25, har tagits fram.
Begäran om förhandsbesked om avvikelse från riktlinjer för avsaltningsa nläggningar
inkom 2012-03-13 . Byggnadsnämnden beslutade 2012-06-20 att medge avvikelse från
ril<tlinjerna. Typ av exploatering och platsens förutsättningar gjorde att avvikelse
medgavs från riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid nyetablering.
Syftet med planläggningen är att möjliggöra en turistisk användning av fastigheterna,
Rekreation Västös. Fastigheterna planeras för hotell och uthyrningsstugor.
Samr§d

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2013-06-18 , med beslut om samråd.
Samråd har genomförts med planförslaget daterat 2013-06-05. De yttranden som
inkommit finns på samhällsbyggnads förvaltningen.
Inkomna synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i en
samrådsredogörelse .
Justerare:

Utdragsbestyrka nd e:

~ Region

~ Gotland
Byggnadsnämndens sammanträde 2015-10-07

Protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2015- 09-23

BN § 177 forts
Följande ändringar av förslaget har skett:
• Fastigheten Hall Västös 1:8 har tagits bort i planförslaget.
• Byggrätterna har anpassats efter Naturvärdesinventering.
• Förtydliganden av redaktionell karaktär har gjorts.
Utställning

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2015-03-11, med beslut om utställning.
Planförslaget, daterat 2015-02-25, har varit utsänt för granskning under tiden fr.o .m . den
13 april t.o.m. den 12 maj 2015. De yttranden som inkommit fInns på
samhällsbyggnads förvaltningen.
Inkomna synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i ett
utställningsutlåtande.
Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter har följande revideringar gjorts:
•
•
•

Område som omfattas av strandskydd och förordnande av naturreservatet
Gotlandskusten har tagits bort i detaljplaneförslaget.
Byggrätterna har justerats.
Förtydligande ändringar har gjorts i handlingarna.

Planområdet har minskats vilket innebär att byggrätterna har justerats. Byggrätterna för
uthyrningsstugor har fått bestämmelsen "största byggnadsarea i procent av
fastighetsarea" för att få en jämn fördelning av byggrätten vid eventuell
fastighetsindelning. Exploateringsgraden är acceptabelt för en turistanläggning, särskilt
då området omges av stora naturområden.
Genomförda ändringar bedöms inte vara av sådan principiell karaktär eller av sådan art
att ett förnyat utställningsförfarande erfordras.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att detaljplanen daterad 2015-02-25, reviderad
2015-09-23 kan godkännas och överlämnas till region fullmäktige för antagande.

l(if

Utdragsbestyrkande:

BESLUT
Datum
2017-01-05

Camilla Svensson
Naturvårdsenheten
010-2239322

1(16)
Dnr
521-614-2016

Pojex AB
c/o Peter Jakobsson
Högklint Rudenschöldsvägen 14 A
622 61 VISBY

Delgivningskvitto

Ansökan om dispens från strandskydd och tillstånd
enligt naturreservatet Gotlandskusten samt dispens
för terrängkörning vid anläggande av vattenverk för
avsaltning av havsvatten samt vattenledningar på
fastigheten Gotland Hall Västös 1:8 och 1:9
Beslut om dispens från strandskyddet och tillstånd enligt
naturreservatet Gotlandskusten
Länsstyrelsen meddelar er dispens från strandskyddet för att uppföra ett
vattenverk på fastigheten Hall Västös 1:9 samt att anlägga ledningar för intag av
vatten och avlopp inom fastigheterna Hall Västös 1:8 och 1:9. Länsstyrelsen
meddelar er också tillstånd enligt naturreservatet Gotlandskusten för samma
ändamål.
Beslutet fattas med stöd av 7 kapitlet 18c§ punkt 3 miljöbalken.
Byggnaden för vattenverket tilldelas ingen tomtplats.
Beslutet om dispens gäller med följande villkor:
 Byggnation och ledningsschaktning utförs i enlighet med ansökan,
 Ingen tomtplats får tas i anspråk för privat bruk inom strandskyddat
område för vattenverket, eller på annat sätt privatiseras på sådant sätt att
allmänheten avhålls t.ex. genom uppförande av stängsel eller staket,
 Vattenverket får inte tas i anspråk för annat ändamål än vad som angivits i
ansökan, så som t.ex. för bostadsändamål. Om anläggningen planeras att
användas för annat ändamål, måste tillstånd enligt naturreservatet
Gotlandskusten sökas hos länsstyrelsen
 Byggnaden för vattenverk uppförs på det sätt som angivits i ansökan, utan
fönster samt utan andra element som kan verka avhållande för
allmänheten,

POSTADRESS
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
010-223 90 00

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS
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Vattenverket målas eller ytbehandlas i neutral färg, t.ex. med järnvitriol,
trätjära eller liknande,
Nedtagning av träd i samband med genomförandet av åtgärden ska om
möjligt undvikas.

Information
Länsstyrelsen vill vara väldigt tydlig med att beslutet och bedömningen endast
avser strandskyddsdispens, tillstånd enligt naturreservatsföreskrifter och
terrängkörning i området. Tillåtlighet enligt andra lagstiftningar eller andra avtal
för fastigheterna, så som avtal med SGU angående befintlig bergrumsanläggning
på fastigheten Hall Västös 1:9, behandlas inte i ärendet. Länsstyrelsen anser att
kontakt bör tas med SGU för att utreda tillåtligheten för åtgärden som ansökan
gäller.
Förläggande av ledningar för avloppsanläggning och avsaltningsanläggning
utanför strandskyddat område har inte behandlats i ärendet. För verksamheter eller
åtgärder som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra
bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön
ska en anmälan för samråd göras enligt 12 kap. 6§ miljöbalken. Ni behöver
därmed lämna in en anmälan om samråd för ledningsschaktningar till
länsstyrelsen minst sex veckor innan åtgärden ska genomföras.
Åtgärden utgör även en anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a §
miljöbalken. En anmälan om vattenverksamhet för åtgärden har inkommit till
länsstyrelsen och behandlas i ärende 535-3903-2016.

Beslut om dispens från terrängkörningslagen
Länsstyrelsen bedömer att åtgärderna i ansökan omfattas av undantaget från
förbudet för framförande av motordrivna fordon i terräng enligt1§ andra stycket
punkt 1 i terrängkörningsförordningen. Därmed krävs ingen dispens från
terrängkörningslagen vid körning i terräng i samband med genomförandet av
åtgärderna eller eventuellt underhåll. Länsstyrelsen avskriver därmed denna del av
ansökan.

Beskrivning av ärendet
Ni lämnade den 23 februari 2016 in en ansökan om dispens från strandskyddet
och tillstånd enligt naturreservatet Gotlandskusten till Länsstyrelsen samt om
terrängkörningsdispens. Ansökan gäller anläggande av ett vattenverk för
avsaltning av havsvatten till dricksvatten, intagsledning och avloppsledning inom
strandskyddat område samt naturreservatet Gotlandskusten på fastigheterna Hall
Västös 1:8 och 1:9. I samband med detta söks även dispens från
terrängkörningslagen för körning med motordrivna fordon i terräng i samband
med anläggningsarbetet.
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Av ansökan framgår att ett vattenverk för avsaltning av havsvatten planeras på
fastigheten Hall Västös 1:9, i syfte att förse en planerad konferensanläggning med
dricksvatten. Delar av fastigheterna Hall Västös 1:8 och 1:9 kan eventuellt komma
att detaljplanläggas och samråd angående detaljplan har hållits med länsstyrelsen.
Enligt ansökan måste vattenverket av tekniska skäl placeras med en golvhöjd som
maximalt är 5 meter över havet, vilket då innebär en placering inom strandskyddat
område. Alternativet är att bygga en brunn med pump, vilken också behöver
placeras inom strandskyddat område. Vattenverket består av en betongreservoar
på 25 kubikmeter förlagd under mark, samt en ovanliggande byggnad på 5,1 x 3
meter (15,3 m3). Verket kommer enligt ansökan att placeras i en befintlig mindre
glänta intill vägen ned mot piren. På fastigheten. Reservoaren placeras under
vattenverket för att minska byggvolymen över mark. Berg kommer enligt ansökan
att tas bort i samband med anläggandet genom försiktig spettning. Från
vattenverket borras en intagsledning ut till havet från strandkanten söder om piren
på fastigheten (se bilaga 3). En ledning för avsaltat dricksvatten planeras att
förläggas från vattenverket i befintlig mindre väg inom fastigheten.
På fastigheterna finns en nedlagd underjordisk oljeanläggning som ägs av
Sveriges geologiska undersökning, SGU. Vissa verksamheter på fastigheterna så
som grävning, borrning, sprängning etc. är reglerade i fastigheternas köpekontrakt
som ingåtts mellan fastighetsägarna och SGU. Därmed är det enligt ansökan inte
möjligt att borra efter grundvatten på fastigheterna. Möjligheterna till anslutning
till kommunalt vattennät i området enligt uppgift från sökanden är mycket
begränsade.
Ett avloppsreningsverk planeras inom fastigheten, utanför strandskyddat område.
Till detta ansluts en utloppsledning för avloppsvattnet som planeras att löpa inom
strandskyddat område över fastigheterna Hall Västös 1:8 och 1:9. Ledningen
förläggs där det är möjligt inom befintlig väg på fastigheterna och leder ut i havet
norr om piren och vattenintagsledningen.
Efter kontakt med sökanden under handläggningen av ärendet har det framgått att
de vattenverks- och avloppsreningsverksledningar som är förlagda utanför
strandskyddsområdet samt naturreservatet Gotlandskusten inte ingår i ansökan.
Placeringen av ledningar utanför strandskyddat område i situationsplanen för
åtgärden (se bilaga 3) är preliminär och ingår inte i ansökan.
En naturvärdesinventering gjordes inom fastigheterna Hall Västös 1:8 och 1:9
under juni 2014. Av inventeringen framgick att området hyser höga naturvärden
med en artrik flora och fauna. Inom området finns ett flertal rödlistade arter, bland
annat flera arter av orkidéer vilka är fridlysta enligt artskyddsförordningen
(2007:845). Fastigheterna ligger även inom ett riksintresse för naturvården (HallHangvar) samt riksintresse för friluftslivet (Gotlandskusten). Gotland omfattas i
sin helhet av ett riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2§
miljöbalken, inom vilket turismens och friluftslivets intressen särskilt ska beaktas
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vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i
miljön.
Åtgärden utgör även en anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a §
miljöbalken. Anmälan om vattenverksamhet har behandlats i ärende 535-25722014 hos Länsstyrelsen Gotlands län, där beslut fattades den 3 november 2014
med förläggande om försiktighetsåtgärder och en genomförandeperiod på två år
från det att beslutet vunnit laga kraft. Då genomförandeperioden för vilket beslutet
avsåg har löpt ut, har en ny anmälan om vattenverksamhet inkommit till
länsstyrelsen vilken behandlas i ärende 535-3903-2016.
Länsstyrelsen besökte platsen den 27 juli 2016. I skogskanten utmed befintlig väg
ned mot piren finns i dagsläget ett par öppningar ungefär vid den plats där
vattenverket ska anläggas enligt ansökan, men några ytterligare träd kan behöva
tas ned i samband med byggnationen. Vid den norra fastighetsgränsen till Hall
Västös 1:8 finns ett metallstaket uppsatt över stranden och genom skogen, medan
stenar är utlagda i vattnet utanför för att markera fastighetsgränsen. Det finns flera
öppningar i staketet vilket gör det möjligt att passera, även om staketet har en viss
avhållande effekt. Det är möjligt för allmänheten att passera genom området
utmed strandlinjen längs med de båda fastigheterna samt området utnyttjades av
allmänheten för rekreation vid platsbesöket.

Motivering till beslutet
Dispens från strandskyddet
Ansökan gäller uppförandet av en mindre byggnad inom strandskyddat område
samt inom naturreservatet Gotlandskusten och omfattas därmed av förbudet i 7
kap. 15§ miljöbalken. Länsstyrelsen bedömer därför att dispens från
strandskyddet krävs för åtgärden.
Den planerade anläggningen syftar till att lösa vatten och avlopps för planerad
bebyggelse belägen utanför strandskyddat område. Sökande har anfört att det inte
är möjligt att borra efter grundvatten på fastigheterna och att möjligheterna till att
ansluta till kommunalt nät för vatten och avlopp är ytterst begränsade.
Vattenverket måste av tekniska skäl placeras med en golvhöjd som maximalt är 5
meter över havet, vilket innebär en placering inom strandskyddat område. Även
ledningar för vattenverket samt en utloppsledning från avloppsreningsverk utanför
strandskyddat område (se bilaga 3) måste grävas inom strandskyddat område.
Länsstyrelsen bedömer därför att särskilt skäl för dispens från strandskyddet finns
enligt 7 kap. 18c§ punkt 3 miljöbalken, då det rör sig om en anläggning som för
sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför
området.
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Byggnaden kommer att placeras drygt 25 meter från vattenlinjen, på andra sidan
om den grusväg som löper genom området ned till piren. Det rörliga friluftslivet
har i nuläget full tillgång till det berörda området. Då byggnaden är relativt liten,
saknar fönster och inte ska användas för boende bedöms den avhållande effekten
för allmänheten och påverkan på det rörliga friluftslivet vara begränsad.
Nedschaktning av ledningar inom det strandskyddade område rör sig om en kort
tidsbegränsad påverkan på området, som inte har någon avhållande effekt på
allmänhetens tillgång till området efter att ledningarna är på plats. Länsstyrelsen
bedömer att åtgärden i sin helhet inte kommer att påverka möjligheten att vistas
inom det strandskyddade området negativt, med undantag för den areal på cirka
15 kvadratmeter som vattenverksbyggnaden tar i anspråk. Det är möjligt för
allmänheten att passera nedanför byggnaden längs med strandkanten samt längs
med vägen. En fri passage bibehålls därmed mellan strandlinjen och byggnaden
på sådant sätt att en fri passage lämnas längs med vattnet för allmänheten och för
att goda livsvillkor för djur- och växtliv ska bevaras.
Genom den naturvärdesinventering som genomfördes i området under 2014 är
naturvärdena samt förekomsten av sällsynta och/eller fridlysta arter i området väl
kända. Enligt ansökan kommer ingen påverkan att ske på arter som redovisats
som skyddsvärda i naturvärdesinventeringen. Ledningarna som ska förläggas
inom strandskyddat område kommer att placeras i eller i kanten av befintliga
vägar genom området i den mån som är möjligt (se bilaga 3 och 4). Vattenverket
placeras i en befintlig glänta intill vägen, där det inte finns några rapporter om
rödlistade eller fridlysta arter. Länsstyrelsen bedömer därför att eventuell
påverkan på växt- och djurliv i området är försumbar, under förutsättning att
åtgärden genomförs i enlighet med ansökan.
Vid prövning av dispens från strandskyddet ska även hänsyn tas till den enskildes
intresse enligt 7 kap. 25§ miljöbalken. Länsstyrelsen bedömer att strandskyddets
syften inte skadas av den ansökta byggnationen och att den sökandes intresse av
den ansökta åtgärden i detta fall därmed väger tyngre än strandskyddets syften.
Tillstånd enligt naturreservatet Gotlandskusten
Enligt föreskrifterna för naturreservatet Gotlandskusten är förbjudet att utan
länsstyrelsens tillstånd uppföra ny byggnad inom reservatet. Länsstyrelsen
bedömer därför att tillstånd enligt naturreservatet Gotlandskusten krävs för
åtgärden.
Länsstyrelsen anser inte att den ansökta byggnaden skulle förändra områdets
karaktär, under förutsättning att den utformas på ett sådant sätt att byggnaden
smälter in i omgivningarna. Åtgärderna bedöms inte riskera att medföra störningar
för fågellivet. Länsstyrelsen bedömer att åtgärden inte strider mot syftet med
naturreservatet, samt att tillstånd enligt naturreservatets föreskrifter därmed kan
ges.
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Dispens från terrängkörningslagen
Enligt1§ andra stycket punkt 1 i terrängkörningsförordningen är framförande av
motordrivna fordon i terräng vid projektering, byggande, underhåll och skötsel av
vatten- eller avloppsledningar undantaget från det generella förbudet i hela landet
mot körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller
skogsbruk. Länsstyrelsen bedömer att åtgärderna som ansökan avser omfattas av
undantaget enligt1§ andra stycket punkt 1 i terrängkörningsförordningen och att
dispens från terrängkörningslagen inte krävs i samband med anläggningsarbetet.
Länsstyrelsen avskriver därmed denna del av ansökan.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Strandskydd
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag enligt 7 kap 13 §
miljöbalken. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djuroch växtlivet på land och i vatten.
Enligt 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte:
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar
eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att
beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller
växtarter.
Eftersom strandskydd är ett angeläget allmänt intresse fordras särskilda skäl för
dispens från skyddet.
Länsstyrelsen får meddela dispens från strandskyddet om det finns särskilda skäl,
enligt 7 kap. 18a § MB. Dispens får endast meddelas om det är förenligt med
strandskyddets syfte om det finns särskilda skäl, enligt 7 kap. 18a § MB. Vid
prövning skall hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning av enskilds
rätt att använda mark eller vatten får inte gå längre än vad som krävs för att
tillgodose strandskyddets syfte. Detta följer av 7 kap. 25 § MB.
Enligt 7 kap. 18 c § får Länsstyrelsen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden
i 15 § om det finns särskilda skäl och dispensen avser ett område som skyddas
enligt andra bestämmelser i 7 kap. miljöbalken och någon annan än en kommun
har beslutat om det skyddet (se naturreservatet Gotlandskusten nedan).
Vid prövningen av dispens från strandskyddet får man som särskilda skäl endast
räkna om det område som dispensen avser:
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1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering
är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som
tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet enligt 18 f § miljöbalken.
Naturreservatet Gotlandskusten
Majoriteten av den mark längs Gotlands kust som omfattas av strandskydd enligt
7 kap 14 § MB, omfattas även av förordnande om naturreservat enligt 7 kap 4 §
MB enligt Länsstyrelsens beslut den 26 april 1993 och ingår därmed i
naturreservatet Gotlandskusten. Syftet med naturreservatet Gotlandskusten är att:
 hindra att karaktären hos väsentligen obebyggda delar av Gotlandskusten
förändras genom ny bebyggelse,
 begränsa störningar av fågellivet,
 bevara för naturvården särskilt värdefulla strandavsnitt med
grusformationer och begränsa inverkan av täktverksamhet genom
reglering av uttagen.
Inom naturreservatet Gotlandskusten är det förbjudet att utan länsstyrelsens
tillstånd:
 uppföra ny byggnad eller att ändra befintlig byggnad genom tillbyggnad,
ombyggnad eller andra åtgärder som påverkar dess yttre utseende,
 ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligt annat
ändamål än tidigare, eller
 bedriva täkt av berg, sten grus eller sand innanför den yttersta
materialansamling som kan komma att fyllas på vid stormtillfällen.
Terrängkörning
Av 1§ Terrängkörningslagen (1975:1313) framgår att körning på terräng med
motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är förbjudet i
hela landet
1. på barmark,
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2. på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog, om det inte är uppenbart
att körningen kan ske utan risk för skada på skogen,
3. på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske
utan risk för skada på marken.
Av 1§ Terrängkörningsförordningen (1975:594) framgår att när ärenden eller
åtgärder inte kan utföras på något annat lämpligt sätt får motordrivna fordon trots
förbudet i 1 § första stycket punkt 1 Terrängkörningslagen användas för
projektering, byggande, underhåll och skötsel av kraft-, gas-, vatten- eller
avloppsledningar samt radio- eller teleanläggningar, med mera.
Övriga bestämmelser
Enligt 3 kap 6 § MB ska mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Områden som är av
riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska skyddas mot
åtgärder som avses i första stycket. På Gotland ska turismens och främst det
rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön (4 kap 2 § MB).
Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska en anmälan för samråd göras för verksamheter
och åtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön och som inte
omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i
miljöbalken. Verksamhet eller åtgärd som ska anmälas för samråd får påbörjas
tidigast 6 veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte Länsstyrelsen medger
något annat.

Information
Beslutet upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen/tillståndet inte
har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet
vunnit laga kraft. Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att det har meddelats,
förutsatt att det inte överklagas.
Beslutet om dispens och tillstånd blir giltigt när beslutet vunnit laga kraft. Innan
beslutet vunnit laga kraft får den sökta byggnationen inte påbörjas.
Dispens från strandskyddet innebär inte en ovillkorlig rätt att påbörja
bebyggelsearbeten. Även andra tillstånd kan behövas, såsom bygglov enligt planoch bygglagen (2010:900) eller tillstånd enligt kulturminneslagen (1988:950).
Länsstyrelsen förutsätter att ni har fått medgivande från de markägare och andra
nyttjanderättshavare som kan beröras av åtgärderna. Länsstyrelsens beslut ger inte
tillträde till marken utan markägarens tillstånd.
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Mark- och transportarbeten bör begränsas så långt det är möjligt för att undvika
markskador. Skador kan undvikas eller minimeras om körning sker på tjälad och
snötäckt mark. Vid körning på känslig mark bör åtgärder vidtas för att undvika
körskador.
Om man vid grävarbetet misstänker föroreningar i marken, ska detta omedelbart
anmälas till tillsynsmyndigheten, vanligtvis miljö- och hälsoskyddsnämnden,
Region Gotland.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Anna-Lena Fritz med naturvårdshandläggare
Camilla Svensson som föredragande.

Anna-Lena Fritz
Enhetschef
Camilla Svensson
Naturvårdshandläggare
Kopia till:
Naturvårdsverket (registrator@naturvardsverket.se)
Region Gotland, byggnadsnämnden (registrator-bn@gotland.se)
Region Gotland, miljö- och hälsoskyddsnämnden (registrator-mhn@gotland.se)
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Bilaga 1

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Mark- och miljödomstolen. Observera att du ska skicka eller lämna in överklagande till
Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby. Du kan även skicka in överklagandet via epost till gotland@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om
överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till domstolen.
Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt
överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att
du överklagar. Sedan är det domstolen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
 hur du vill att beslutet ska ändras
 varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt
Skriv också följande uppgifter:
 adress till bostaden
 telefonnummer där du kan nås
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till
dig
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior
på dessa.
Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress
och telefonnummer.
Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen,
telefonnummer 010-223 90 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.
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Bilaga 2. Översiktskarta
Orange ring visar det område inom vilket anläggningen ska uppföras. Grön linje
utmed kusten markerar gränsen för naturreservatet Gotlandskusten samt
strandskyddat område.
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Bilaga 3. Situationsplan för planerad renings- och avsaltningsanläggning
Observera att ledning utanför strandskyddsområde endast är preliminärt utritad
och inte behandlas i ärendet.
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Bilaga 4. Ortofoto över läge för vattenverk
Läge för planerat vattenverk visas med röd ring. Fri passage utmed strandlinjen på
cirka 25 meter visas med röd pil. Då ingen mark får privatiseras i samband med
uppförandet är påverkan på allmänhetens tillgång till området minimal.
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Bilaga 5. Ritning över vattenverk
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Bilaga 6. Genomskärning av vattenverk och intagsledning
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Bilaga 7. Bild över område för placering av vattenverk
LÄNSSTYRELSEN I
GOTLANDS LÄN
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3ODQEHVNULYQLQJ
*HQRPI|UDQGHEHVNULYQLQJ
0LOM|NRQVHNYHQVEHVNULYQLQJ


'HWDOMSODQI|U
'HODY+DOO9lVW|VRFK
5HJLRQ*RWODQG




6DPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQ
UHYLGHUDG
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3/$1%(6.5,91,1*
Handlingar

Planens syfte och
huvuddrag

3ODQHQKDQWHUDVHQOLJW3%/%HVOXWRPSODQXSSGUDJIDWWDGHVDY
E\JJQDGVQlPQGHQL5HJLRQ*RWODQGGHQ

3ODQI|UVODJHWXWJ|UVDYHQSODQNDUWDPHGEHVWlPPHOVHUGHQQD
SODQEHVNULYQLQJRFKHQJHQRPI|UDQGHEHVNULYQLQJ7LOOI|UVODJHWKDUlYHQHQ
IDVWLJKHWVI|UWHFNQLQJRFKHQJUXQGNDUWDWDJLWVIUDP

6\IWHWPHGGHWDOMSODQHQlUDWWP|MOLJJ|UDHQWXULVWLVNDQYlQGQLQJSn
IDVWLJKHWHQ'HQSODQHUDVI|UWXULVPPHGKRWHOORFKXWK\UQLQJVVWXJRU
7LOOJlQJOLJKHWHQI|UDOOPlQKHWHQVNDJHQRPV\UDSURMHNWHW%\JJQDGHUInU
LQWHXSSOnWDVHOOHUSnDQQDWVlWWDQYlQGDVI|UYDUDNWLJWERHQGH

'HWlUYLNWLJWDWWRPUnGHWLQWHSULYDWLVHUDVSnHWWVlWWVRPJ|UDWW
DOOPlQKHWHQVWLOOWUlGHI|UVYnUDV
'HWDOMSODQHI|UVODJHWI|OMHULQWHQWLRQHUQDLSODQSURJUDPI|U+DOO+DQJYDU
.DSSHOVKDPQVYLNHQVYlVWUDVLGDGDWHUDW

Bedömning av miljöpåverkan

(QPLO|NRQVHNYHQVEHVNULYQLQJ 0.% LQI|UGHWDOMSODQHOlJJQLQJGDWHUDG
UHYLGHUDGRFKKDUWDJLWV
IUDPRFKELIRJDVGHWDOMSODQHI|UVODJHW

,QRP+DOO9lVW|VILQQVHWWDQWDOEHUJUXPI|UEHUHGVNDSVODJULQJDY
SHWUROHXPSURGXNWHU$QOlJJQLQJHQlUDYYHFNODGRFKGHRYDQPDUNEHOlJQD
FLVWHUQHURFKE\JJQDGHUlUULYQD.YDUILQQVQnJUDJUXV\WRURFKHQ
XWORSSVEUXQQ

(QOLJW0.%QEHG|PVQDWXUPLOM|QLQWHSnYHUNDVDYEDUULlUHIIHNWHULQnJRQ
VW|UUHXWVWUlFNQLQJSnJUXQGDYH[SORDWHULQJHQLMlPI|UHOVHPHG
QROODOWHUQDWLYHW,QJDVWDNHWNRPPHUDWWXSSI|UDVRFKGHEHILQWOLJD
VPnYlJDUQDVNDDQYlQGDVVnOnQJWGHWlUP|MOLJW

(QQDWXUYlUGHVLQYHQWHULQJ+DOO9lVW|VMXQLKDUWDJLWVIUDP6WRU
KlQV\QKDUWDJLWVWLOOUHVXOWDWHWDYQDWXUYlUGHVLQYHQWHULQJHQYLGSODFHULQJDY
E\JJUlWWHUQD

7RWDOWKDUIHPQDWXUYlUGHVREMHNWDYJUlQVDWVLQDWXUYlUGHVLQYHQWHULQJHQVH
NDUWDVLGDQYDUDYRPUnGHKDUNODVVDWVVRPK|JWQDWXUYlUGH NODVV 
'HWIHPWHRPUnGHWKDUNODVVDWVVRPSnWDJOLJWQDWXUYlUGH NODVV ,QRP
RPUnGHI|UHVOnVLQJHQEHE\JJHOVH,QRPRPUnGHEHG|PVDWWHQ
PLQGUHGHONDQEHE\JJDV%HE\JJHOVHRPUnGHWKDUODJWVXWVnDWWKlQV\Q
WDVWLOOYl[WSODWVHUQDI|UGHIULGO\VWDDUWHUQDHQOLJWOlQVVW\UHOVHQVEHVOXW
DQJnHQGHGLVSHQVIUnQDUWVN\GGVI|URUGQLQJHQ

2PUnGHEHG|PVGHOYLVNXQQDEHE\JJDVRPKlQV\QWDVWLOOQDWXUYlUGHQD
RFKGH|SSQDJOlQWRUQD'HWVlNHUVWlOOVJHQRPSULFNDGPDUNRFKRPUnGH
I|UDUWVN\GGSnSODQNDUWDQ

__________________________________________________________________________________________
'HWDOMSODQI|UGHODY+DOO9lVW|VRFK5HJLRQ*RWODQG
SODQEHVNULYQLQJ±UHYLGHUDG
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Naturvärdesinventering

Hall-Västös, juni 2014


Kartan visar
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(QPLOM|NRQVHNYHQVEHVNULYQLQJGDWHUDGWRJVIUDPLVDPEDQG
PHGDYYHFNOLQJHQDYEHUJUXPPHQ(IWHUEHKDQGOLQJHQI|URUGDGHVVNH
JHQRPK\GUDXOLVNDYOHGQLQJDYOlFNYDWWHQWLOOUHFLSLHQW
.DSSHOVKDPQVYLNHQ 0HGI|UHVODJHQO|VQLQJDYOHGVODJUHQYLDVHSDUDWD
ERUUKnOWLOOHQJHPHQVDPXWORSSVEUXQQQHUHYLGVWUDQGHQ'lULIUnQDYE|UGDV
OlFNYDWWQHWYLDHQXWORSSVOHGQLQJVRPP\QQDUFDPHWHUXWLUHFLSLHQWHQ
gVWHUVM|Q 'HWRPPDODJUHQnWHUI\OOVQDWXUOLJWPHGLQVWU|PPDQGH
JUXQGYDWWHQ

6\IWHWPHGGHQK\GUDXOLVNDDYOHGQLQJHQlUDWWI|UKLQGUDDWWGHNYDUYDUDQGH
I|URUHQLQJDUQDVSULGVLRPJLYQLQJHQXWDQLVWlOOHWKnOOVNYDUSnSODWVHQRFK
VDNWDEU\WVQHU(QI|UXWVlWWQLQJI|UDWWGHWVNDIXQJHUDlUDWWGH
K\GURJHRORJLVNDI|UXWVlWWQLQJDUQDSnSODWVHQLQWHlQGUDV+XUOlQJH
DYOHGQLQJHQRFKNRQWUROOHQEHK|YHUIRUWJnlULQWHNlQW

'HWlULQWHNODUODJWKXUYlOPHWRGHQIXQJHUDUDYVHHQGHGHQI|UPRGDGH
QHGEU\WQLQJHQDYSHWUROLXPSURGXNWHUQDHOOHUKXUVQDEEWGHWJnU
.RQWUROOHUQDKDULQWHYLVDWDWWQnJRWPlWEDUWXWOlFNDJHDYEHQVLQHOOHUGLHVHO
VNHUYLDGHQK\GUDXOLVNDDYOHGQLQJHQWLOO.DSSHOVKDPQVYLNHQ

__________________________________________________________________________________________
'HWDOMSODQI|UGHODY+DOO9lVW|VRFK5HJLRQ*RWODQG
SODQEHVNULYQLQJ±UHYLGHUDG





3/$1'$7$
Lägesbestämning
Areal
Markägoförhållanden

 




(WWNRQWUROOSURJUDPKDUXSSUlWWDWVI|UDWWYHULILHUDIXQNWLRQHQDYGHQ
K\GUDXOLVNDDYOHGQLQJHQ6*8KDUGHQMDQXDULLQOlPQDWHWW
UHYLGHUDWNRQWUROOSURJUDPI|UDQOlJJQLQJRFKSnIDVWLJKHWHQ+DOO
9lVW|VWLOOOlQVVW\UHOVHQVRPlUWLOOV\QVP\QGLJKHW.RQWUROOSURJUDPPHW
JlOOHUWLOOVYLGDUH

.RQVHNYHQVHU
9LVVDEHJUlQVQLQJDUYDGDYVHUXWWDJDYJUXQGYDWWHQHUIRUGUDVI|UDWW
VlNHUVWlOODHIIHNWHQDYHIWHUEHKDQGOLQJHQVnDWWGHWLQWHI|UHOLJJHUULVNI|U
RNRQWUROOHUDGVSULGQLQJDYI|URUHQDWJUXQGYDWWHQ6DPPDQWDJHWEHG|PV
PLOM|NRQVHNYHQVHUQDI|UHIWHUEHKDQGOLQJHQVRP\WWHUVWVPn6lNHUVWlOOV
JHQRPHQEHVWlPPHOVHSnSODQNDUWDQ

2PUnGHWlUEHOlJHWYLG.DSSHOVKDPQVYLNHQVYlVWUDVLGDFDNPQRUURP
.DSSHOVKDPQVVDPKlOOH

3ODQRPUnGHWRPIDWWDUFDKHNWDU
+DOO9lVW|VlJVDY6*8.|SHNRQWUDNWlUWHFNQDWPHGWUHHQVNLOGD
lJDUHVRPKDUYLODQGHODJIDUW(QFLUNDNYDGUDWPHWHUVWRUIDVWLJKHW
RPIDWWDVLQWHDYGHWDOMSODQHQ VND6*8EHKnOODYLGSXPSEUXQQHQHQOLJW
N|SHNRQWUDNW+DOO9lVW|VlULHQVNLOGlJR


7,',*$5(67b//1,1*67$*$1'(1
Översiktliga planer

Riksintressen,
strandskydd,
förordnanden m m

Program för planområdet

gYHUVLNWVSODQI|U*RWODQGDQWDJHQJlOOHUI|URPUnGHW9lUGHQD
LIRUPDYEHYDUDQGHI|UQDWXUNXOWXURFKGHWU|UOLJDIULOXIWVOLYHWPnVWH
W\GOLJJ|UDVI|UDWWLGHQI\VLVNDSODQHULQJHQNODUOlJJDRPH[SORDWHULQJlU
P|MOLJLNXVW]RQHQ$WWLSODQHUVlNHUVWlOODQlPQGDEHYDUDQGHYlUGHQRFK
MlPOLNDI|UXWVlWWQLQJDUI|UDWWEHU|UGDNXVWDYVQLWWlYHQLIUDPWLGHQVNDYDUD
DWWUDNWLYD

$WWXWYHFNODGHWNXVWQlUDERHQGHWRFKILQQDP|MOLJKHWHUI|UDWWXWYHFNOD
QlULQJDUQDLNXVWVDPKlOOHQDlUVMlOYDJUXQGEXOWHQI|UDWWNXQQD
nVWDGNRPPDHQUHJLRQDOEDODQV

+HOD*RWODQGlUDYULNVLQWUHVVHHQOLJWNDSPLOM|EDONHQ 0% MlPOLNW
NDS0%3ODQRPUnGHWRPIDWWDVRFNVnDYNDS0%'HWLQQHElUDWW
GHWILQQVLQVNUlQNQLQJDULPDUNXWQ\WWMDQGHWcWJlUGHUInULQWHPHGI|UDDWW
*RWODQGVVDPODGHQDWXURFKNXOWXUYlUGHQSnWDJOLJWVNDGDVRFKIULWLGVKXV
InUHQGDVWXSSI|UDVRPGHWVNHULIRUPDYNRPSOHWWHULQJDUWLOOEHILQWOLJ
EHE\JJHOVH%HVWlPPHOVHUQDXWJ|ULQWHKLQGHUI|UXWYHFNOLQJHQDYEHILQWOLJW
WlWRUWHURFKORNDODQlULQJVOLYHW

3ODQRPUnGHWLQJnULHWWRPUnGHDYULNVLQWUHVVHI|UGHWU|UOLJDIULOXIWVOLYHW
EHVOXWDY1DWXUYnUGVYHUNHWHQOLJWNDS0%

3ODQRPUnGHWRPIDWWDVDYULNVLQWUHVVHI|UQDWXUYnUG +DOO+DQJYDU EHVOXWDY
1DWXUYnUGVYHUNHWHQOLJWNDS0%


%\JJQDGVQlPQGHQEHVOXWDGHDWWJHVWDGVDUNLWHNWNRQWRUHWL
XSSGUDJDWWXSSUlWWDGHWDOMSODQI|U+DOO9lVW|VRFKI|UDWWSU|YD
P|MOLJKHWHQWLOOHWWWXULVWSURMHNWPHGKRWHOOUHVWDXUDQJVSDRFK
UHNUHDWLRQVDQOlJJQLQJXWK\UQLQJVVWXJRURFKNRQIHUHQVORNDOHU(WW
SODQSURJUDPI|U+DOO+DQJYDU.DSSHOKDPQVYLNHQVYlVWUDVLGDKDUWDJLWV
IUDPRFKJRGNlQGHVDYE\JJQDGVQlPQGHQ(QOLJW
SODQSURJUDPPHWlU+DOO9lVW|VRFKOlPSOLJDI|UWXULVP
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Kommunala beslut
i övrigt

 




2PUnGHWlULQWHGHWDOMSODQHODJW

%\JJQDGVQlPQGHQEHVOXWDGHDWWPHGJHDYYLNHOVHIUnQULNWOLQMHU
I|UKDQWHULQJDYHQVNLOGYDWWHQI|UV|UMQLQJYLGQ\HWDEOHULQJ$YYLNHOVHQNXQGH
PHGJHVPHGDQOHGQLQJDYW\SDYH[SORDWHULQJRFKSODWVHQVI|UXWVlWWQLQJDU

)g5876b771,1*$52&+)g5b1'5,1*$5

1DWXU
Mark och vegetation

Allmänhetens tillgång
till området

Geotekniska
förhållanden

2PUnGHWlUWLOOVWRUGHOVNRJVEHNOlWW7YnRPUnGHQLQRP+DOO9lVW|VElU
VSnUDYGHQWLGLJDUHSHWUROHXPYHUNVDPKHWHQ'HFLVWHUQHUVRPIDQQVGlUlU
ULYQDRFK´VnU´LIRUPDYJUXV\WRUYLWWQDURPWLGLJDUHYHUNVDPKHW

1LYnVNLOOQDGHQlUFLUNDPHWHUIUnQYlJQHUWLOOVWUDQGHQ

/lQJVVWUDQGHQJnUHQHQNHON|UYlJ

([SORDWHULQJHQlUWlQNWDWWSODFHUDVSnGHJUXV\WRUVRPlUNYDUHIWHUGHQ
WLGLJDUHYHUNVDPKHWHQ'HXWK\UQLQJVVWXJRUVRPE\JJVLVNRJHQVND
SODFHUDVYDUVDPW


0|MOLJKHWHQI|UDOOPlQKHWHQDWWEHV|NDRPUnGHWVNDJHQRPV\UDI|UHVODJHQ
H[SORDWHULQJ2PUnGHWVDQYlQGQLQJKRWHOORFKXWK\UQLQJVVWXJRURFK
H[SORDWHULQJVJUDGHQEHG|PVLQWHVNDSDHQDYKnOODQGHHIIHNWSn
DOOPlQKHWHQ(QEHVWlPPHOVHDQJHUDWWVWDNHWLQWHInUXSSI|UDV


30%\JJQDGVJHRORJLVNULVNEHG|PQLQJGDWHUDGELIRJDV
GHWDOMSODQHQ(QOLJWULVNEHG|PQLQJHQNDQULVNHQI|UVNUHGRFKVlWWQLQJDUL
MRUGODJUHQLQRPSODQRPUnGHWDQVHVYDUDREHILQWOLJDGnMRUGODJUHQ
XWHVOXWDQGHXWJ|UVDYIULNWLRQVMRUGDULIRUPDYNODSSHUVWHQRFKJUXVLJVWHQLJ
P|UlQ

%HUJUXPPHQIUnQWLGLJDUHYHUNVDPKHWILQQVNYDU'HWlUHQOLJWDYWDOPHG
6*8LQWHWLOOnWHWDWWJUlYDVFKDNWDMRUGXWI|UDVSUlQJQLQJVDUEHWHQHOOHU
ERUUDEUXQQLQRPIDVWLJKHWHQ+DOO9lVW|VVRPNDQVNDGD
EHUJUXPVDQOlJJQLQJDUQDHOOHUYDWWHQI|UHWDJHWL|YULJW

9LGIDVWLJKHWVELOGQLQJVI|UUlWWQLQJVNDOOXSSOnWDVUlWWLJKHWHURFKUHVWULNWLRQHU
HQOLJWN|SHNRQWUDNWPHGWLOOlJJVDYWDORFKIDVWVWlOODV
JHQRPODQWPlWHULI|UUlWWQLQJbJDUHQWLOOVWDPIDVWLJKHWHQ 6*8 KDU
GHVVXWRPUlWWDWWELEHKnOODEHUJUXPVDQOlJJQLQJDUQDPHGWLOOK|UDQGH
RUWV\VWHPLQRPVW\FNQLQJVORWWHQYLDEHILQWOLJDXWORSSVOHGQLQJDUVDPW
HYHQWXHOODIUDPWLGDSXPSEUXQQDU±LQNOXVLYHSXPSOHGQLQJDURFK
DUEHWVRPUnGHQ±LYDUGHUDEHUJUXPVDQOlJJQLQJVHVNLVVVLGDQ
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Riskbedömning VOC
och markradon

 























(QOLJWN|SHNRQWUDNWInUH[SORDW|UHQHUQDLQWHE\JJDSn6*8VERUUKnO
XWORSSVOHGQLQJDUHYHQWXHOODIUDPWLGDSXPSEUXQQDUHOOHUDUEHWVRPUnGHQ

)|UHNRPVWHQDYPDUNI|URUHQLQJDUKDUXWUHWWVDY6WDWHQV2OMHODJHU
8WUHGQLQJHQNRPEODIUDPWLOODWWQnJRWEHKRYDYHIWHUEHKDQGOLQJVnWJlUGHU
LQWHI|UHOLJJHU,QJDI|URUHQLQJVKDOWHU|YHUVWLJDQGHGnWLOOlPSDGH
ULNWYlUGHQJUlQVYlUGHQI|UNlQVOLJPDUNDQYlQGQLQJNRQVWDWHUDGHVYLG
XQGHUV|NQLQJVWLOOIlOOHW

6RPHQVlNHUKHWVnWJlUGKDUHQEHVWlPPHOVHLQI|UWVVRPDQJHUDWW
PLOM|WHNQLVNXQGHUV|NQLQJVNDJ|UDVLVDPEDQGPHGE\JJORY

Restriktionerna har följts upp genom bestämmelser i detaljplanen.

´'HWlULQWHWLOOnWHWDWWJUlYDVFKDNWDMRUGXWI|UDVSUlQJQLQJVDUEHWHQERUUD
EUXQQHOOHUYLGWDDQGUDnWJlUGHULQRP+DOO9lVW|VVRPNDQVNDGD
EHUJUXPVDQOlJJQLQJHQHOOHUYDWWHQI|UHWDJHWL|YULJW´

´9lJDURFKSDUNHULQJVSODWVHUInULQWHDVIDOWHUDVSn6*8VDUEHWVRPUnGHQ´

´0LOM|WHNQLVNXQGHUV|NQLQJVNDJ|UDVLVDPEDQGPHGE\JJORY´

(WWInWDOERUUKnOOLJJHULQRPI|UHVODJQDE\JJUlWWHURFKVN\GGDVJHQRP
EHVWlPPHOVH)|UOHGQLQJDUQDKDUXRPUnGHQODJWVXWRFKDUEHWVRPUnGHQD
OLJJHULQRPPDUNVRPLQWHInUEHE\JJDV SULFNPDUN 


(QOLJW30%\JJQDGVJHRORJLVNULVNEHG|PQLQJNRQVWDWHUDVDWWJHQRPI|UGD
ODEUDWRULHDQDO\VHUSnMRUGSURYLQWHLQGLNHUDUQnJRWLQQHKnOODYDOLIDWHUHOOHU
PRQRDURPDWHU|YHUVWLJDQGHJHQHUHOODULNWYlUGHQI|UNlQVOLJ
PDUNDQYlQGQLQJ5LVNHQI|U92&LQWUlQJQLQJIUnQPDUNWLOOLQRPKXVOXIW
PnVWHVnOHGHVEHWUDNWDVVRPREHILQWOLJRFKQnJUDUHVWULNWLRQHUL
PDUNDQYlQGQLQJHQPHGDYVHHQGHSnHYHQWXHOODNYDUYDUDQGH
ROMHI|URUHQLQJDUEHG|PVLQWHYDUDQ|GYlQGLJDXWLIUnQGH
XQGHUV|NQLQJVUHVXOWDWVRPI|UHOLJJHU

.DONEHUJJUXQGHQSn*RWODQGEHWUDNWDVJHQHUHOOWVRPOnJULVNRPUnGHPHG
DYVHHQGHSnPDUNUDGRQ,GHWDNWXHOODRPUnGHWXWJ|UVMRUGODJHUI|OMGHQDY
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Riskbedömning
stranderosion och
översvämning

Fornlämningar

Sjötrafik

%HE\JJHOVHRPUnGHQ
Bebyggelse

 



PRUlQRYDQSnVSULFNIDWWLJNDONEHUJJUXQGYDUI|URPUnGHWPHGDYVHHQGHSn
PDUNUDGRQE|UEHWUDNWDVVRPOnJULVNRPUnGH)|UVlNHUKHWVVNXOODQJHUHQ
EHVWlPPHOVHDWWE\JJQDGHUVNDXSSI|UDVUDGRQVN\GGDGH$YVWHJInU
HQGDVWJ|UDVRPSODWVVSHFLILNDPlWQLQJDUYLVDUDWWEHKRYLQWHI|UHOLJJHU

7LOOI|OMGDYGHQJOREDODXSSYlUPQLQJHQI|UYlQWDVH[WUHPYDWWHQVWnQGHWI|U
QRUUD*RWODQGVGHOnUNRPPDDWWOLJJDSnPHWHUL
I|UKnOODQGHWLOOGDJHQVPHGHOYDWWHQ\WHQLYn0HGHQPDUN\WDSnPHOODQ
RFKP|KEHG|PVLQWHHQVH[WUHPYDWWHQVWnQGHWNXQQDPHGI|UDQnJRQ
|YHUVYlPQLQJVULVNLQRPSODQRPUnGHW*RWODQGSHNDVL|YULJWLQWHXWVRPHWW
DYGHRPUnGHQGlUNOLPDWI|UlQGULQJHQXWLIUnQ/lQVW\UHOVHQVHJQD
NDUWOlJJQLQJDUI|UYlQWDVELGUDWLOOHQ|NDGULVNI|U´VNUHGRFKUDV´

6|GHURPIDVWLJKHWHQILQQVIRUQOlPQLQJDULIRUPDYJUDYDURFKHWWXWSHNDW
RPUnGHI|UHQYLNLQJDWLGDKDPQ

(QOLJWDUNHRORJLVNXWUHGQLQJ5DSSRUW$UHQGXVKDUWYn
IRUQOlPQLQJDUSnWUlIIDWVSn+DOO9lVW|V'HOVHQ|YHUJLYHQYlJVRP
ILQQVPDUNHUDGSnVNDWWOlJJQLQJVNDUWDQFDVDPWHQVWHQUDGLYLQNHO
VRPNDQXWJ|UDUHVWHUDYHQVWHQNUHWV3n+DOO9lVW|VSnWUlIIDGHVLQJD
IRUQOlPQLQJDU

<UNHVVM|IDUWEHGULYVLDQVOXWQLQJWLOOSODQRPUnGHW6M|IDUWVYHUNHWEHG|PHUDWW
GHWDOMSODQHQLQWHKDUQnJRQSnYHUNDQI|UVM|WUDILNHQLRPUnGHW

1DWXUYlUGHVLQYHQWHULQJHQLQQHElUDWWRPUnGHQDVRPNDQEHE\JJDVHQGDVW
XWJ|UGHODYIDVWLJKHWHUQD+DOO9lVW|VRFK+DOO9lVW|V

2PUnGHWSODQHUDVI|UWXULVPPHGHQDQOlJJQLQJVRPHUEMXGHUXQLND
P|MOLJKHWHUDWWERlWDRFKNRQIHUHUD+RWHOOWRPWHQJHVP|MOLJKHWWLOOHQ
UHODWLYWK|JH[SORDWHULQJI|UDWWP|MOLJJ|UDHQElUNUDIWLJYHUNVDPKHW
+RWHOOHWInUE\JJDVLOlJVWWUHYnQLQJDURFKK|JVWI\UDYnQLQJDU

1RUURFKV|GHURPKRWHOOWRPWHQEHE\JJVRPUnGHWPHGXWK\UQLQJVVWXJRU
8WK\UQLQJVVWXJRUQDInUE\JJDVLK|JVWWYnYnQLQJDU2PUnGHQDInULQWH
RPYDQGODVWLOOHQVNLOGDERHQGHQ([SORDWHULQJVJUDGHQKDUDQSDVVDWVVn
DWWGHRPUnGHQVRPKDUK|JUHQDWXUYlUGHQKDUHQOlJUH
H[SORDWHULQJVJUDG

)DVWLJKHWHUQDInULQWHVWlQJVODVLQYLONHWJDUDQWHUDUDWWDOOPlQKHWHQNDQ
U|UDVLJJHQRPRPUnGHQD

3ODQRPUnGHWInUGHODVLQLIOHUDIDVWLJKHWHUI|UDWWP|MOLJJ|UDHQVXFFHVVLY
XWE\JJQDG(QHWDSSXWE\JJQDGVNDSDUElWWUHHNRQRPLVNDI|UXWVlWWQLQJDU
I|UDWWNXQQDIXOOI|OMDH[SORDWHULQJHQ9LGHQVDPWLGLJXWE\JJQDGDYKHOD
RPUnGHWEHK|YHULQWHIDVWLJKHWHUQDVW\FNDVDY

%HE\JJHOVHRPUnGHQDKDULKXYXGVDNODJWVGlUGHWLQWHILQQVQnJUDK|JD
QDWXUYlUGHQ$YGHRPUnGHQVRPHQOLJW1DWXUYlUGHVLQYHQWHULQJHQ
RPUnGHK\VHUQDWXUYnUGVDUWHU QDWXUYlUGHVNODVV RFKLQRPGHQGHODY
RPUnGHVRPI|UHVOnVEHE\JJDVlUH[SORDWHULQJVJUDGHQOlJUH1DWXUQlUD
DUNLWHNWXUNRPPHUDWWHIWHUVWUlYDV.lQVODQDYQDWXUQlUDYLVWHOVHVNDVn
OnQJWP|MOLJWXSSUlWWKnOODV,SODQHULQJHQDYE\JJQDGHUQDLQJnUDWWVNDSD
XWU\PPHI|URPUnGHWVIORUDJHQRPEHYDUDQGHDYEHILQWOLJDRFK
WLOOVNDSDQGHDYVNRJVJOlQWRURFKJHQRPDWWELEHKnOODVSULGQLQJVNRUULGRUHU
I|USnYLVDGHQDWXUYnUGVDUWHU

,QRPRPUnGHRFKILQQVIULGO\VWDDUWHUHQOLJWQDWXUYlUGHVLQYHQWHULQJHQ
/lQVVW\UHOVHQKDULEHVOXWPHGGHODWGLVSHQVIUnQI|UEXGHQL
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RFKDUWVN\GGVI|URUGQLQJHQRFKPHGJHULVDPEDQGPHG
JHQRPI|UDQGHWDYGHWDOMSODQHQSnYHUNDQSnDUWHUQDU|GVNRJVOLOMD
U|GV\VVOD JU|QYLWQDWWYLROQlVWURWYLWVNRJVOLOMD VYlUGVV\VVOD 
lQJVQ\FNODURFKEOnVLSSD


Offentlig service
Kommersiell service

Dispensen gäller under förutsättning att
x 'HWDOMSODQHQI|UIDVWLJKHWHUQD+DOO9lVW|VRFKYXQQLWODJD
NUDIW
x 9l[WSODWVHUQDI|URUNLGpQU|GVNRJVOLOMD U|GV\VVOD XWPDUNHUDGH
PHGJU|QDSXQNWHULNDUWDQQHGDQLQWHSnYHUNDV
x (QVN\GGV]RQXWPDUNHUDGHPHGOLODLNDUWDQSnPHWHUVSDUDV
I|UGHLNDUWDQXWULWDGHYl[WSODWVHUQDI|UU|GVNRJVOLOMD,QRP]RQHQ
InULQJHQSnYHUNDQVNH
x 9l[WRPUnGHWI|UVDOHSVURWXWPDUNHUDGPHGWXUNRVIlUJLNDUWDQ
LQWHSnYHUNDV
































,QRPRPUnGHOLJJHUYl[WSODWVHQI|UVDOHSVURWOlQJVYlJ(Q
VN\GGV]RQSnPHWHUKDUODJWVXWLSODQNDUWDQ,QRPRPUnGHKDUHWW
VN\GGVRPUnGHODJWVXWUXQWYl[WSODWVHQI|UU|GVNRJVOLOMDgYULJD
Yl[WSODWVHUOLJJHULQRPPDUNVRPLQWHInUEHE\JJDV SULFNPDUN HOOHU
XWDQI|UGHWDOMSODQHQVDYJUlQVQLQJ


9LVVRIIHQWOLJVHUYLFHILQQVL/lUEUR6OLWHHOOHU)nU|VXQG
.RPPHUVLHOOVHUYLFHVnVRPGDJOLJYDURUILQQVL/lUEURVRPlUEHOlJHWFD
NPIUnQSODQRPUnGHW
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Tillgänglighet

Brandskydd

)UL\WRU
Lek och rekreation

 

7LOOJlQJOLJKHWHQUHJOHUDVL3%/NDS


7LOOJlQJOLJKHWHQI|UUlGGQLQJVWMlQVWHQVNDOOYDUDVnGDQDWWXWUXVWQLQJI|U
XWU\PQLQJRFKEUDQGVOlFNQLQJLQWHEHK|YHUElUDVPHUlQPHWHUIUnQ
XSSVWlOOQLQJVSODWVI|UEUDQGIRUGRQ



$WWNXQQDU|UDVLJOlQJVVWUDQGHQJHUVWRUDP|MOLJKHWHUWLOOUHNUHDWLRQRFK
IULVNYnUG'HWWDJlOOHUQlUPLOM|QLVDPEDQGPHGYDUGDJVUHNUHDWLRQPHQ
RFNVnGHQOLWHOlQJUHKHOJWXUHQGYVJU|QVWUnNVRPHQGHODY
YDQGULQJVOHGHQOlQJV*RWODQGVNXVW
'HVWRUDQDWXURPUnGHQDHUEMXGHUPnQJDP|MOLJKHWHUWLOOOHN1lUKHWHQWLOO
KDYHWJHUP|MOLJKHWHUWLOOEDG

Naturmiljö

6WRUDGHODUDY+DOO9lVW|VXWDQI|UGHWDOMSODQHQRPIDWWDVDY
VWUDQGVN\GGHWRFKlUWLOOJlQJOLJWI|UDOOPlQKHWHQ/lQJVVWUDQGHQILQQVHQ
HQNHON|UYlJVRPLQJnUVRPHQGHOLYDQGULQJVVWUnNOlQJV*RWODQGVNXVW,
SODQSURJUDPPHWlUOHGHQHQGHODYGHQYDQGULQJVOHGVRPKDUVLQE|UMDQL
.DSSHOVKDPQVVDPKlOOH


9lJOlQJVVWUDQGHQ

Gemensamhetsanläggning


3nYLVDGHQDWXUYlUGHQLQRPIDVWLJKHWHUQDEHWUDNWDVVRPVWlOOYLVK|JD
'HQI|UHVODJQDH[SORDWHULQJHQEHG|PVLQWHSnYHUNDQDWXUYlUGHQD
SnWDJOLJWQHJDWLYW,QDWXUYlUGHVLQYHQWHULQJHQI|UHVOnVUHODWLYWHQNODPHQ
YLNWLJDnWJlUGHUVnVRPYLVVU|MQLQJRFK|SSQLQJDYJOlQWRULWHUUlQJHQI|U
DWWVlNHUVWlOODEHYDUDQGHVWDWXVRFKJRGDVSULGQLQJVP|MOLJKHWHUI|U
QDWXUYnUGVDUWHU

*HPHQVDPKHWVDQOlJJQLQJDUVNDELOGDVI|UYDWWHQYHUNDYORSSVYHUN
OHGQLQJDUYlJDURFKSDUNHULQJVSODWVHU

*DWRURFKWUDILN



Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

+DOO9lVW|VRFKJUlQVDUPRWGHQOnJWWUDILNHUDGHYlJ9lJHQ
WUDILNHUDVDYFDIRUGRQnUVPHGHOG\JQ9lJHQKDULQJHQJnQJHOOHU
F\NHOEDQD&\NOLQJlUIUDPI|UDOOWP|MOLJWOlQJVYlJHQ*nHQGHKDU
P|MOLJKHWDWWU|UDVLJOlQJVVWUDQGHQSnEHILQWOLJDHQNODUHN|UYlJDURFK
VWLJDUVRPRFNVnELWYLVJnUDWWF\NODSn
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,GDJXWJ|UYlJ.DSSHOVKDPQ+DOOHQGHODYGHQXWSHNDGH
*RWODQGVOHGHQ*RWODQGVOHGHQlUHQVN\OWDGF\NHOOHGSnFDPLOUXQWRP
*RWODQGIUlPVWlPQDWI|UUHNUHDWLRQVRFKWXULVWF\NOLQJ'lUPHGXWJ|U
GHWDOMSODQHQPHGWXULVWLVNDQYlQGQLQJLQJHQI|UlQGULQJDYYlJHQV
EHILQWOLJDDQYlQGQLQJVRPUnGH(QOLJW7UDILNYHUNHWVHJQDULNWOLQMHU Cykelleder
för rekreation och turism (2014) Trafikverket) EHG|PVEODQGWUDILNSnYlJPHGHQ
KDVWLJKHWSnNPWLPRFK67' VRPPDUG\JQVWUDILN VRPOlPSOLJW
)|UJnHQGHRFKRVN\GGDGHWUDILNDQWHUILQQVGHQEHILQWOLJDYDQGULQJVOHGHQ
OlQJVVWUDQGNDQWHQQHUWLOO.DSSHOVKDPQ6nOHGHVILQQVJRGDDOWHUQDWLYI|U
|NDGJnQJWUDILNVRPHMEHODVWDU7UDILNYHUNHWVYlJ

0HGKlQV\QWLOORYDQQlPQGDEHVNULYQLQJVDPWWLOOYHUNVDPKHWHQV
WXULVWVlVRQJVLQULNWQLQJGHQSODQHUDGHH[SORDWHULQJVJUDGHQRFKEHILQWOLJD
OnJDWUDILNPlQJGSnYlJEHG|PVGHQ|NDQGHWUDILNDOVWULQJHQLQWHYDUD
DYVnGDQJUDGDWWnWJlUGHUNUlYVSnVWDWOLJLQIUDVWUXNWXU2PGHWL
IUDPWLGHQYLVDUVLJDWWVnGDQDNUlYVVnVNDOOGHVVDILQDQVLHUDVJHQRP
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HQVNLOGYDWWHQI|UV|UMQLQJYLGQ\HWDEOHULQJ
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I|UHJnVDYHQYDWWHQXWUHGQLQJ
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9DWWHQRFKDYORSSVDQOlJJQLQJDUQDVNDOOYDUDXWE\JJGDLQQDQE\JJORY
JHV7LOOVWnQGVNDYDUDJLYQDLQQDQGHWDOMSODQHQDQWDV

'DJYDWWQHWWDVRPKDQGORNDOWLQRPGHQHJQDIDVWLJKHWHQ0DUNHQlU
HQOLJW30%\JJQDGVJHRORJLVNULVNEHG|PQLQJP\FNHWJHQRPVOlSSOLJ
6WRUDRPUnGHQXWJ|UVDYQDWXUPDUNVRPVOXWWDUPRWKDYHWPHOODQGH
RPUnGHQVRPSODQHUDVEHE\JJDVRFKKDYHWJ|UDWWGDJYDWWQHWILOWUHUDU
QDWXUOLJWRFKQnJUD\WWHUOLJDUHnWJlUGHULQWHNUlYV
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HQHUJLI|UV|UMQLQJ%\JJQDGHUVNDXWIRUPDVVnDWWEHKRYHWDYH[WHUQW
WLOOI|UGHQHUJLlUOnJW7LOOI|UVHOQDYHQHUJLE|UWLOOVW|UVWDGHOHQVNHPHG
I|UQ\HOVHEDUHQHUJL6lUVNLOWYLGWXULVWDQOlJJQLQJDUNDQVROYlUPHYDUDHWW
EUDDOWHUQDWLY
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Regional tillväxt

$GPLQLVWUDWLYDIUnJRU

 


$YIDOOVKDQWHULQJHQVNHUJHQRPUHJLRQHQVI|UVRUJ3ODWVI|UNlOOVRUWHULQJ
VNDOOILQQDVLQRPRPUnGHQD

(WWJHQRPI|UDQGHDYGHWDOMSODQHQLQQHElUSnYHUNDQSnRPUnGHWL
E\JJVNHGHWRFKQ\WWMDQGHVNHGHW3ODFHULQJHQDYE\JJQDGHURFKYDOHWDY
DUNLWHNWXUNRPPHUDWWVNHPHGEHDNWDQGHDYGHQEHILQWOLJDQDWXUPLOM|Q

8QGHUQ\WWMDQGHVNHGHWNDQHWW|NDWVOLWDJHI|UYlQWDVLRPUnGHW%HILQWOLJD
|SSQD\WRU JUXV\WRU lUSODQHUDGHDWWDQYlQGDVI|UEHE\JJHOVHYLONHW
VSDUDUGHWJU|QD

(QWXULVWDQOlJJQLQJKlU|SSQDUXSSRPUnGHWLQWHEDUDI|UGHPVRPERUSn
DQOlJJQLQJHQXWDQRFNVnI|UDOOPlQKHWHQ
'HWlUSRVLWLYWI|UEDUQRFKYX[QDPHGQlUKHWWLOOKDYEDGSODWVQDWXURFK
IULOXIWVRPUnGHQRFKOHN\WRU'HWlURFNVnSRVLWLYWDWWPDQYLOOYlUQDGHQ
JU|QDNDUDNWlUHQLRPUnGHWGHWJHUJRGDI|UXWVlWWQLQJDUI|UOHNRFK
U|UHOVH

Förenta nationernas Barnkonvention och frågeställningar som rör barn och
barnens bästa är ständigt närvarande under planeringsarbetet, då de är
en förutsättning för god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande
säkerställs också genom remissförfarandet under planprocessen.

(QHWDEOHULQJVRPI|UHVOnVLGHWDOMSODQHQNDQOHGDWLOOHQSRVLWLYXWYHFNOLQJ
DYHQGHODY*RWODQGGlUGHWNDQYDUDVYnUWDWWKLWWDHQXWNRPVW'HW
LQQHElUUHJLRQDOWLOOYl[WVRPVNDSDUV\VVHOVlWWQLQJRFKI|UHWDJDQGH'HW
lUYLNWLJWDWWYHUNVDPKHWHQJHVGHI|UXWVlWWQLQJDUVRPNUlYVI|UDWW
HWDEOHULQJHQVNDEOLO\FNDG,QYHVWHULQJDUVRPOHGHUWLOOV\VVHOVlWWQLQJSn
ODQGVE\JGHQVHU5HJLRQ*RWODQGSRVLWLYWSn

*HQRPI|UDQGHWLGHQlUnUHIWHUGHWGDWXPGHWDOMSODQHQYXQQLWODJDNUDIW
5HJLRQ*RWODQGlULQWHKXYXGPDQI|UDOOPlQSODWVPDUN

6DPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQGDWXP





&KULVWLDQ+HJDUGW
VWDGVDUNLWHNW

0RQLFD7LQJVWU|P
I\VLVNSODQHUDUH
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Detaljplan för

Del av Hall Västös 1:8 och 1:9, Region Gotland
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
ORGANISATORISKA
FRÅGOR

Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som
behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som
är kostnadsansvarig och ansvarig för genomförandet samt
övergripande beskriva hur det ska ske.

Genomförandeorganisation

Planområdet omfattar fastigheterna del av Gotland Hall Västös 1:9
och del av Hall Västös 1:8 belägna vid Kappelhamnsvikens västra
sida. Två privatpersoner har förvärvat Hall Västös 1:8. Sveriges
Geologiska Undersökning är lagfaren ägare till Hall Västös 1:9.
Köpekontrakt är tecknat med tre privatpersoner som har har vilande
lagfart på fastigheten hall Västös 1:9. De benämns i texten som
fastigheternas ägare. Området kan indelas i flera fastigheter i
samband med exploateringen av området. Fastigheternas ägare
kommer att vara ansvariga för genomförandet av detaljplanen.

Genomförandetid

Planens genomförandetid är 5 år från den dag Region Gotlands beslut
om antagande vinner laga kraft. Genomförandetiden har bestämts mot
bakgrund av att det är angeläget att detaljplaner genomförs relativt
snabbt och att genomförandetiden inte ska utgöra ett hinder vid nödvändiga förändringar i en nära framtid. Rådande fastighetsindelning
får anses okomplicerad och det får inte heller i övrigt anses föreligga
några större hinder ur fastighetsbildningssynpunkt för ett snabbt
genomförande av detaljplanen.
Under genomförandetiden har exploatören/fastighetsägaren en garanterad byggrätt enligt detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång
fortsätter planen att gälla men fastighetsägaren har ingen garanterad
rätt att erhålla bygglov, rivnings- eller marklov. Region Gotland kan efter
genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att
någon fastighetsägare får ersättning.

Tidsplan

Planarbetet för ifrågavarande planområde kommer att bedrivas enligt
följande tidsplan:
Planprocess
Samråd
Utställning
Beslut om antagande

år 2013/2014
juli-agusti 2013
april-maj 2015
kvartal 4 2015

______________________________________________________________________
Detaljplan för del av Hall Västös 1:8 och 1:9, Region Gotland
Genomförandebeskrivning 2015-02-25, reviderad 2015-09-23

2(4)
Ansvarsfördelning

Fastigheternas ägare ansvarar i alla delar för att exploateringen
genomförs i enlighet med detaljplanen.
Fastigheternas ägare ansvarar för anläggandet av anläggningar för
dricksvattenproduktion och spillvattenrening och för utbyggnaden av
vatten- och spillvattenledningar inom planområdet, upprättande av
förbindelsepunkter för dricks- och spillvatten till fastigheter som
nybildas vid exploatering av området samt omhändertagande av
dagvatten. Alla nödvändiga tillstånd för anläggningarna ska inhämtas
av fastigheternas ägare.
Fastigheternas ägare ansvarar för anläggandet av alla gator med
tillhörande parkering/-ar inom planområdet. Vidare ansvarar
fastigheternas ägare för att områdets alla delar ansluts till elnätet, tele
och fiber.
Om fastigheternas ägare väljer att indela området i flera fastigheter
och därefter säljer desamma ska ansvaret för utförandet och
anslutning av vatten- och avlopp, el, tele och fiber för kommande
bebyggelse tydliggöras för respektive fastighet men även att man har
ansvaret för utbyggnaden i övrigt inom området. Såvida inte
fastighetsägarna utför anläggandet av de gemensamma anläggningarna innan en ev. försäljning. Detta med anledning av att
godkända anläggningar för dricksvatten, spillvatten och dagvattenhanteringen ska vara utförda innan bygglov medges.

Huvudmannaskap

Region Gotland har inget huvudmannaskap inom planområdet. Huvudman blir fastigheternas ägare fram till dess att utbyggnaden är utförd
och ansvaret överförts och fördelats på de gemensamhetsanläggningar
som bildas.

Genomförandeavtal

Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan fastigheternas ägare och
Region Gotland. I detta regleras bl a ansvaret för genomförandet av
exploateringen av planområdet liksom krav på säkerhet för den infrastruktur som ska anläggas inom planområdet. Eftersom infrastrukturkostnaderna för genomförandet kommer att bli relativt omfattande
kommer kravet på säkerhet ställs i proportion till det. Vid försäljning
innan genomförandet är slutfört ska ansvaret för genomförandet
tydliggöras för köparen.

Upplåtelse

Fastighet/-er som bildas i samband med exploateringen säljs för
enskilt ägande.

Bebyggelse

Projektering och upphandling av produktion av gator, vatten- och avloppsanläggningar, gatubelysning o dyl genomförs av fastigheternas
ägare. Uppförandet av bebyggelsen kommer troligtvis att ske över en
viss tidsutsträckning. Någon tidsplan för genomförandet i denna del är
därför inte upprättad.

Detaljplaner o dyl

Fastigheterna omfattas inte av någon gällande detaljplan. I övrigt
omfattas området av översiktsplan för Gotland och planprogram HallHangvar.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA
FRÅGOR
Markförsörjning

Något förvärv av mark/fastighet är inte nödvändig eftersom planområdet endast omfattar de fastigheter som redan ägs av berörda
fastighetsägare.
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Fastighetsbildning,
servitut, avtal m m

Nybildning av fastigheter inom planområdet ska ske på initiativ från
fastigheternas ägare. Fastighetsbildning ansöks vid Lantmäteriet i
Gotlands län. Anpassningen av fastighetsindelningen till detaljplanens
intentioner sker företrädesvis genom avstyckning. För de gemensamma funktioner och anläggningar som anordnas/byggs inom
området ska, om området indelas i flera fastigheter, fastigheternas
ägare bilda gemensamhetsanläggningar och en marksamfällighet för
vägar och parkering samt en samfällighetsförening för förvaltning.
Parkering för de boende, vid framför allt hotellet, anordnas vid infarten
till området.
SGU har tidigare förvarat petroleumprodukter inom delar som köps av
exploatören/fastigheternas ägare. Kontrollprogram finns för att
förhindra spridning. Fastigheternas ägare ska teckna ett särkilt avtal
med SGU i samband med att servitut upplåts för SGU:s fastighet.
Detta för att säkerställa stabilitet och långsiktighet för efterbehandlingsåtgärderna. Av avtalet ska framgå att det även ska gälla för ny
ägare av berörd fastighet/-er.

EKONOMISKA FRÅGOR
Ekonomisk
helhetsbedömning

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om exploateringen och genomförandet av detaljplanen är ekonomiskt lönsam och
därmed realistisk att genomföra, dvs att planvinst uppkommer.
I detta fall när en exploatering inte ligger i direkt anslutning till genomförandet av detaljplanen saknas kunskap om hur den ska genomföras
mer i detalj. Någon exploateringskalkyl har inte redovisats. Detta
medför att den ekonomiska bedömningen endast kan bli översiktlig.
Genomförandet av planen medför kostnader för byggande av hotell,
uthyrningsstugor och av olika anläggningar m m. Vid en jämförelse
mellan den värdeökning och de kostnader som detaljplanen medför
samt de mervärden som uppkommer genom denna exploatering för
tursim får detaljplanen antas ekonomiskt lönsam.

Plangenomförandekostnader/intäkter

Kostnader och intäkter för exploatören:
Genomförandet av planen medför kostnader för byggande och iordningställande av kvartersgator, VA-anläggning, uppförande av bebyggelse, markberedning, projektering och upphandling, genomförande av olika undersökningar och utredningar, upprättandet av detaljplanen, bygglov m m. Exploatörens intäkter kommer i huvudsak hänföras till hyresintäkter och/eller försäljning av de fastigheter som
planen medger. Utifrån den värdeökning och de kostnader som
detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom
exploateringen får detaljplanen antas ekonomiskt lönsam för fastighetsägarna. Detaljplanen får antas skapa etableringsmöjligheter som
får anses vara positiv för den inomregionala balansen. Sammantaget
innebär det att detaljplanen kan genomföras.
Kostnader och intäkter för Region Gotland:
Några intäkter, förutom planuppdraget och bygglovavgifter, eller kostnader uppkommer inte för regionen. Genomförandet av detaljplanen
antas därför inte medföra några följdinvesteringar och således inget
tillskott av skattemedel.
Säkerhet för den uppskattade kostnaden för anläggandet av framför
allt VA-anläggningar om 3 Mkr säkerställs inom ramen för
exploateringsavtalet. Säkerheten i form av bankgaranti ska
överlämnas till Region Gotland innan detaljplanen antas.
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TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska undersökningar

Fastigheternas ägare har ansvar för och har bekostat geoteknisk
undersökning och miljöteknisk undersökning inom ramen för
detaljplanearbetet. Ägarna har också tagit fram en stabilitetsutredning.
Fastigheternas ägare har ansvar för alla nödvändiga tillstånd för
genomförandet.
Arkeologisk undersökning ska utföras av fastighetens ägare innan
exploateringen påbörjas.

Tekniska anläggningar

Planområdet ligger utanför regionens verksamhetsområde för vatten
och avlopp. Anläggningar för produktion och distribution av dricksvatten
ska anläggas av fastigheternas ägare. Detsamma gäller för
anläggandet av anläggning och omhändertagandet av spillvatten för
området. Dagvattenkommer att tas omhand lokalt utifrån en redovisad
och godkänd lösning.
Gatorna i planområdet ska ha en vägområdesbredd på 7 meter med en
minsta körbanebredd på 3,5 meter. Gatorna ska dimensioneras enligt
gällande normer och i övrigt enligt de krav som Region Gotland ställer.
Därtill ska avvattning lösas och gatubelysning anordnas.

Kartförsörjning

Grundkarta är upprättad för planområdet. I samband med ansökan om
bygglov ska nybyggnadskarta upprättas och bifogas ansökan.

DELTAGANDE TJÄNSTEMÄN

Denna genomförandebeskrivning har upprättats av Roger Möller i
samverkan med Bert Asplund och Sten Reutervik, samtliga
Teknikförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2015-09-23

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Monica Tingström
fysisk planerare
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1. ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING AV MKB
Miljökonsekvensbeskrivningen avser detaljplan för del av fastigheterna Hall Västös 1:9 och Västös 1:8
vid Kappelshamnsviken, Gotlands kommun. Inom fastigheten Hall Västös 1:9 har petroleumprodukter
tidigare lagrats i två bergrumsanläggningar vilket gör att planområdet är registrerat i Länsstyrelsens
MIFO‐databas över potentiellt förorenade områden. Inom Hall Västös 1:9 finns idag vägar,
kontrollbrunnar och utloppsledningar för läckvatten från den tömda berganläggningen. Fastigheten
inkluderar även den cirka 200 meter långa hamnpiren.
Projektet innebär etablering av turistisk verksamhet med hotell och uthyrningsstugor inom ett
område med natur‐ och kulturmiljövärden samt riksintresse för rörligt friluftsliv och naturvården.
Endast cirka 5,5 % av den totala fastighetsytan omfattas av planerade byggnationer. Av det område
som hyser naturvårdsarter kommer sammanlagt cirka 1 % att beröras av byggverksamhet. Visionen
är att naturnära arkitektur ska eftersträvas och att byggnader anpassas så att känslan av naturnära
vistelse i möjligaste mån upprätthålls. I planeringen av byggnaderna ingår också att skapa utrymme
för områdets flora genom tillskapandet av skogsgläntor och genom att bibehålla spridningskorridorer
för inom området påvisade naturvårdsarter.
Genomförd naturvärdes- och svampinventering (Calluna AB) påvisar förekomst av naturvårdsarter
inom delar av fastigheten. Påvisade naturvärden är höga, men på Gotland ej unika. Den
sammanfattande bedömningen är att den föreslagna exploateringen inte kommer att påverka
naturvärdena negativt. I naturvärdesinventeringen föreslås relativt enkla men effektiva bevarandeåtgärder, såsom viss röjning och öppning av gläntor i terrängen, för att i samband med
exploateringen säkerställa såväl bevarandestatus som goda spridningsmöjligheter för påvisade
naturvårdsarter. Den föreslagna exploateringen har i stor utsträckning placerats inom områden som
inte påverkar de höga naturvärdena.
Ett par fornlämningar har påvisats inom fastigheten Hall Västös 1:8, belägna utanför
detaljplaneområdet. Dessa bedöms inte utgöra något hinder för planerad verksamhet givet att
erforderliga hänsyn tas. En byggnadsgeologisk riskbedömning visar att risken för skred, sättningar
och andra markrörelser i området, liksom risken för bergbrott ovanför den avvecklade
berganläggningen, är liten eller obefintlig. I ett 100 års-perspektiv föreligger heller ingen risk för
översvämning eller mer omfattande stranderosion till följd av den pågående havsytenivåhöjningen.
Sammantaget bedöms några avgörande tekniska, miljömässiga eller arkeologiska hinder för den
planerade exploateringen av den f.d. oljelagringsplatsen med omgivande skogspartier inte föreligga.
Nollalternativet, d v s alternativet att området lämnas orört för överskådlig framtid, innebär sannolikt
att tillgängligheten till området försämras på sikt genom igenväxning och förbuskning. Spår av den
tidigare oljelagringsverksamheten gör inte heller området särskilt inbjudande för rekreation. En
konsekvens av nollalternativet kan dessutom i förlängningen vara att ett annat mindre lämpligt
områdesalternativ i regionen exploateras istället för den aktuella fastigheten.
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2. INLEDNING
2.1. Bakgrund
Inom fastigheterna Hall-Västös 1:8 och 1:9 vid Kappelshamnsviken (se figur 1) planeras turistverksamhet med hotell och uthyrningsstugor. Projektets arbetsnamn är ”Rekreation Västö” och
huvudsyftet med projektet är att göra området tillgängligt för en bred allmänhet. Området har stora
natur‐ och kulturmiljövärden och är av riksintresse för såväl det rörliga friluftslivet som för
naturvården.
Innan projektet kan påbörjas måste en detaljplan för det aktuella området upprättas och antas av
Region Gotland. Byggnadsnämnden (Gotlands kommun) har vid sammanträde 2009‐06‐17 beslutat
att en miljökonsekvensbeskrivning avseende den planerade verksamheten erfordras inför
detaljplanearbetet. Beslutet motiverades bland annat med att planområdet omfattas av restriktioner
enligt 4 kap. 4§ miljöbalken (restriktioner avseende fritidsbebyggelse) och är av riksintresse för det
rörliga friluftslivet och för naturvården (3 kap. 6§ miljöbalken). Delar av planområdet finns också
registrerat i Länsstyrelsens MIFO‐databas som omfattar länets potentiellt förorenade områden. Inom
fastigheten Hall Västös 1:9 har Statens Oljelager‐SGU tidigare lagrat petroleumprodukter (bensin och
diesel) i två bergrumsanläggningar. Berganläggningarna är sedan ett antal år tillbaka tömda och
avvecklade. Inom fastigheten finns idag vägar, kontrollbrunnar och utloppsledningar för läckvatten
från den tömda berganläggningen. Fastigheten Hall Västös 1:9 inkluderar även den cirka 200 meter
långa hamnpiren.
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Planområdet

Figur 1. Översiktskarta över Kappelshamnsviken samt fastigheterna Hall Västös 1:8 och 1:9.

2.2. Arbetets bedrivande
Uppdraget omfattar upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för fastigheterna Hall
Västös 1:8 och 1:9 utifrån planprogram för Hall‐Hangvar, Kappelshamnsvikens västra sida (Gotlands
kommun, 2011). MKB:n har upprättats av konsultföretaget Niras Johan Helldén AB (ref: Andreas
Carlsson/Johan Helldén). Under 2013/2014 har underlaget till MKBn kompletterats med en
arkeologisk utredning, en naturvärdes- och svampinventering samt en byggnadsgeologisk
riskbedömning. Genomförda utredningar bifogas denna MKB. En sammanfattning av genomförda
utredningar redovisas i avsnitt 7.
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2.3. Avgränsningar
2.3.1. GEOGRAFISK AVGRÄNSNING
MKBn avgränsas till de två fastigheterna Hall Västös 1:8 och 1:9.

2.3.2. BEHANDLADE MILJÖFAKTORER
De miljöaspekter avseende exploateringsskedet/byggnadsskedet som behandlas i MKBn är de
eventuella markingreppens påverkan på i första hand den landbaserade naturmiljön (flora, fauna)
och kulturmiljön (fasta fornlämningar, landskapsbild m m), trafikrelaterade miljöeffekter, påverkan
på strandskyddet och det rörliga friluftslivet samt försiktighetsmått avseende potentiella
markföroreningar.

2.3.3. TIDSMÄSSIG AVGRÄNSNING
MKBn omfattar miljökonsekvenser under själva exploateringsskedet (byggnadsskedet) och perioden
därefter (nyttjandeskedet).

2.3.4. SAKLIG AVGRÄNSNING
MKBn begränsas till de miljöaspekter som berör den planerade turistanläggningen. Både
exploateringskedet/byggnadsskedet och nyttjandeskedet beaktas.

3. BESKRIVNING AV DEN PLANERADE TURISTVERKSAMHETEN
Den planerade verksamheten berör två fastigheter: Hall Västös 1:8 och 1:9. Inom fastigheten Hall
Västös 1:9 har Statens Oljelager/SGU tidigare lagrat petroleumprodukter (bensin och diesel) i två
bergrumsanläggningar. Berganläggningarna är sedan ett antal år tillbaka tömda och avvecklade. Inom
fastigheten finns idag vägar, kontrollbrunnar och utloppsledningar för läckvatten från den tömda
berganläggningen. Fastigheten Hall Västös 1:8 utgörs i huvudsak av ett obebyggt skogs‐ och strandområde.
Planområdet ingår i ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och för naturvården enligt
Miljöbalken 3 kap. 6§. Exploateringen planeras mot bakgrund därav att ske varsamt, intentionen är
bland annat arkitektur som samspelar med befintlig natur‐ och kulturmiljö. Befintliga vägar används i
största möjliga utsträckning. Det är inte tillåtet att gräva, schakta jord, utföra sprängningsarbeten,
borra brunn eller vidta andra åtgärder inom Hall Västös 1:9 som kan skada begrumsanläggningen
eller vattenföretaget i övrigt. I planerna ingår en hotellbyggnad med högst 4 våningar och ett antal
uthyrningsstugor. Fastigheterna kan delas upp i 8-10 fastigheter för att möjliggöra en
etapputbyggnad. Byggs hela planområdet ut samtidigt krävs inte en indelning i flera fastigheter. Vid
planeringen av byggnaderna ingår att skapa utrymme för områdets flora genom tillskapandet av
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skogsgläntor och genom att bibehålla spridningskorridorer för inom området påvisade
naturvårdsarter. Exploateringsgraden har anpassats så att stor del av fastigheterna förblir orörda.
Projektet följer intentionerna i Gotlands kommuns översiktsplan ”Vision 2025” där Kappelshamnsviken redovisas som ett område med möjligheter till etablering av turism. I projektets
intentioner ingår även att medverka till utvecklingen av Gotland som ekokommun, bl a genom
satsning på inköp av närproducerade produkter från lokala odlare, köttproducenter och fiskare.

4. BESKRIVNING AV GENOMFÖRDA SAMRÅD SAMT UTSTÄLLNING
Inför Byggnadsnämndens sammanträde 2009‐06‐17 har ärendet remissbehandlats. Bland annat har
Länsstyrelsen, Trafikverket och regionens samhällsbyggnadsförvaltning, tekniska förvaltning samt
miljö‐ och hälsoskyddskontor inkommit med synpunkter/yttranden i ärendet.
Byggnadsnämnden gav stadsarkitektkontoret (numer samhällsbyggnadsförvaltningen) i uppdrag
2011‐06‐17, § 179 att upprätta ett planprogram för Hall‐Hangvar – Kappelshamnsvikens västra sida
för att ta ställning till områdets framtida övergripande planering och markanvändning. 2011‐11‐16
beslutade byggnadsnämnden att samråd skulle ske med förslag till planprogram. Samrådsmöte hölls
2012‐01‐19. Planprogrammet godkändes av byggnadsnämnden 2012-06-20.
Detaljplaneförslaget har varit på samråd 2013-07-09 till och med 2013-08-31 och utställt 2014-04-13
till och med 2014-05-12.
Efter utställningen har det konstaterats att det inte är aktuellt med byggande i strandskyddsområdet.
Detaljplaneområdet har efter utställningen minskats genom att all mark belägen inom strandskyddat
område har tagits bort.

5. MILJÖKONSEKVENSERNA AV NOLLALTERNATIVET
Nollalternativet innebär att ingrepp i det planerade området undviks, vilket således medför att den
nuvarande passiva markanvändningen fortgår. I planprogrammet för Kappelshamnsvikens västra sida
anges platsen för den f d oljelagringen med pir som ett lämpligt område för framtida utveckling av
turism. Mot bakgrund av att området har en historik med oljelagring/ oljehamn, och därför inte
bedöms inneha några unika natur‐ och kulturvärden som måste sparas, kan nollalternativet leda till
att ett annat mindre lämpligt områdesalternativ i regionen exploateras. All form av exploatering
medför påverkan på miljön. Vid en eventuell exploatering av det aktuella området bör därför
miljökonsekvenserna begränsas genom åtgärder som delvis kan kompensera för ingreppet, t ex
genom att den planerade bebyggelsen (uthyrningsstugor och hotellbyggnad) placeras så att
strandzonen förblir tillgänglig för besökande allmänhet.
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Nollalternativet, d v s oförändrad markanvändning, innebär sannolikt att tillgängligheten till området
på sikt begränsas genom bl a igenväxning/förbuskning och möjligheterna till rekreation för boende i
närområdet och för turister minskar på grund av den ”mindre välkomnande” miljön. Stora delar av
området har fram till slutet av 1990‐talet utgjort oljelagringsplats och platsen har mot bakgrund
därav inte varit tillgänglig, varken för närboende eller för besökande turister, under flera decennier. I
sin nuvarande form, där spår av den tidigare oljelagringsverksamheten finns kvar i form av bl a öppna
vegetationsfria grusade ytor och transportvägar, är området inte heller särskilt inbjudande. Genom
varsam exploatering kan området däremot utvecklas på ett sätt som innebär att det blir mer
tillgängligt och inbjudande för både turister och för lokalbefolkning.

6. BERÖRDA RIKSINTRESSEN
Nedan anges de för området berörda riksintressena.
‐

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § Miljöbalken vilket innebär inskränkningar i
nyttjandet av marken.

‐

Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv till 500 meter från strandlinjen enligt 3 kap
6 §, MB.

‐

Planområdet omfattas av riksintresse för naturvård (Hall‐Hangvar) enligt beslut av
Naturvårdsverket 2000‐02‐07 (3 kap 6 §, MB)
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7. SAMMANFATTNING AV GENOMFÖRDA UTREDNINGSARBETEN
För att klarlägga exploateringens eventuella konsekvenser för natur- och kulturmiljön i området har
fastighetsägarna i samråd med Region Gotland låtit utföra följande utredningsarbeten:
-Arkeologisk utredning
-Naturvärdesinventering och svampinventering
-Byggnadsgeologisk riskbedömning
I det följande sammanfattas de huvudsakliga slutsatserna i de genomförda utredningsarbetena:
Arkeologisk utredning
En arkeologisk utredning har utförts av företaget Arendus AB avseende fastigheterna Hall Västös 1:8
och 1:9, se även bilaga: Arkeologisk utredning. Utredningen har påvisat två fornlämningar inom
fastigheten Hall Västös 1:8 belägna utanför detaljplaneområdet. Fornlämningarna utgörs av en
övergiven väg med anor från medeltid och en stenrad som kan utgöra rester av en stenkrets. Inom
fastigheten Hall Västös 1:9, där huvuddelen av exploateringen planeras ske, har inga fornlämningar
påvisats.
Sammantaget görs bedömningen att arkeologiska fynd inom fastigheten Hall Västös 1:8 inte utgör
något hinder för exploatering, men att erforderlig hänsyn till de två identifierade fornlämningarna
ska tas i enlighet med gällande lagstiftning.
Naturvärdesinventering och svampinventering
En naturvärdesinventering (inklusive svampinventering) har utförts av företaget Calluna AB avseende
fastigheterna Hall Västös 1:8 och 1:9, se även bilaga: Naturvärdesinventering och svampinventering.
Inventeringen visar att delar av de två fastigheterna uppvisar höga naturvärden. Påvisade
naturvärden är emellertid inte unika på Gotland. Den sammanfattande bedömningen är att den
föreslagna exploateringen inte kommer att påverka naturvärdena i området påtagligt, givet att
erforderliga hänsyn tas och att ingrepp i områden med rödlistade och/eller fridlysta arter undviks. I
natur-värdesinventeringen föreslås relativt enkla men effektiva skyddsåtgärder, såsom viss röjning
och öppning av gläntor i terrängen, för att i samband med exploateringen säkerställa såväl bevarandestatus som goda spridningsmöjligheter för påvisade naturvårdsarter.
Byggnadsgeologisk riskbedömning
En byggnadsgeologisk riskbedömning av exploateringsområdet har utförts av företaget Helldén
Environmental Engineering AB, se även bilaga: PM Byggnadsgeologisk riskbedömning.
Riskbedömningen har omfattat riskerna för markrörelser i form av skred, ras, sättningsrörelser och
bergbrott i anslutning till avvecklade bergrumslager. Riskbedömningen har även omfattat bedömning
av översvämningsrisk till följd av den pågående havsytenivåhöjningen, samt risken för inträngning av
VOC och markradon i framtida byggnader. Sammantaget görs bedömningen att någon risk för skred

11 (22)
www.niras.se

eller andra markrörelser inom området inte föreligger. Bergtäckningen ovanför befintliga bergrum
bedöms tillfredsställande ur ett byggnadsgeologiskt perspektiv och risken för bergbrott vid normala
belastningsfall bedöms vara liten. Någon risk för VOC-inträngning i framtida byggnader bedöms
utifrån tidigare miljögeotekniska undersökningsarbeten på oljelagringsplatsen inte föreligga.
Området betraktas som ett lågriskområde med avseende på markradon. Risken för översvämning
och omfattande stranderosion inom de aktuella fastigheterna bedöms vara liten även i ett 100-års
perspektiv.

8. MILJÖKONSEKVENSER UNDER BYGGNADSSKEDET
8.1. Ingrepp i kulturmiljö och fasta fornlämningar
Enligt Riksantikvarieämbetet finns inga fornlämningar inom det aktuella området (figur 4, nedan).
Dock finns ett flertal stensättningar och rösen i nära anslutning till området, främst nordväst om
fastigheten Hall Västös 1:8 men även söder om Hall Västös 1:9 där två rösen är lokaliserade.

Figur 2. Fornlämningar i närheten av fastigheterna Hall Västös 1:8 och 1:9.
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I den genomförda arkeologiska utredningen påvisas inga fasta fornlämningar inom fastigheten HallVästös 1:9 där huvuddelen av exploateringen förväntas ske. Inom fastigheten Hall Västös 1;8 påvisas
två fasta fornlämningar belägna utanför detaljplaneområdet: en medeltida väg och rester av en
stenkrets.
Inom fastigheten Hall Västös 1:9 har Statens Oljelager tidigare lagrat petroleumprodukter (bensin och
diesel) i två bergrumsanläggningar. Berganläggningarna är sedan ett antal år tillbaka tömda. Inom
fastigheten finns idag vägar, kontrollbrunnar och utloppsledningar för läckvatten från den tömda
berganläggningen. Fastigheten Hall Västös 1:8 utgörs i huvudsak av ett obebyggt skogs‐ och
strandområde vilket även var fallet för Hall Västös 1:9 innan etableringen av oljelagret.

Figur 3. Utdrag ur ekonomiska kartan från 1977.

Figur 4. Utdrag ur generalstabskartan från 1890.
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I figurerna 3‐4 sid 13 visas utdrag från Ekonomiska kartan från 1977 och Generalstabskartan från
1890. En jämförelse mellan den ekonomiska kartan från 1977 och en aktuell karta visar att
jordbruksmarken väster om planområdet i princip har samma utsträckning som idag och
fastigheterna Hall Västös 1:8 och 1:9 tycks ha varit skogsbeklädda. Det är också exploatörens
intention att de två fastigheterna ska förbli skogsbeklädda, vilket innebär att den planerade
markanvändningen är i överensstämmelse med områdets ursprungliga karaktär, innan
oljelagringsplatsen anlades.

8.2. Påverkan på naturmiljön under byggnadsskedet
Planområdet ingår i Hall‐Hangvar som är ett område av riksintresse för naturvård. Området omfattas
emellertid inte av naturreservatet och natura 2000‐området Hall‐Hangvar vars södra gräns mot
Kappelhamnsviken ligger cirka en kilometer norr om planområdet. Hall‐Hangvar kännetecknas till
största delen av förekomst av kalktallskog och området är präglat av bete och äldre tiders avverkning
i form av plockhuggning. Jordtäcket är i allmänhet tunt och marken näringsfattig vilket innebär
långsam tillväxt av skogen.
Den totala ytan för planområdet är cirka 3,5 hektar. Merparten av byggnationen kommer att ske
inom det område som tidigare använts som oljelagringsplats och som därför redan är påverkat av
exploatering. Inom det område där Calluna AB i sin naturvärdesinventering påvisat naturvårdsarter
(naturvärdesklass 3) kommer bebyggelse att placeras varsamt genom lägre exploatering. Naturmiljö
tas i anspråk för byggnation av ett antal uthyrningsstugor.
Inget våtmarksområde, kalkkärr eller liknande finns inom de två fastigheterna. Ofta utgör våtmarksområden och kalkkärr känsliga biotoper för både flora och fauna. Den aktuella exploateringen
berör således inte något våtmarksområde. Påvisade naturvärden inom fastigheterna betraktas som
ställvis höga, men är utifrån den genomförda naturvärdesinventeringen av Calluna AB inte på något
sätt unika för Gotland. Den sammanfattande bedömningen är att den föreslagna exploateringen inte
kommer att påverka naturvärdena negativt. I naturvärdesinventeringen föreslås relativt enkla men
viktiga åtgärder, såsom viss röjning och öppning av gläntor i terrängen, för att i samband med
exploateringen säkerställa såväl bevarandestatus som goda spridningsmöjligheter för påvisade
naturvårdsarter. Detta överensstämmer väl med den planerade exploateringen.

8.3. Försiktighetsmått avseende potentiella markföroreningar
Förekomsten av markföroreningar inom fastigheten Hall 1:9 har tidigare utretts av Statens Oljelager,
1997. Utredningen kom bl a fram till att något behov av efterbehandlingsåtgärder beträffande den
aktuella fastigheten inte föreligger (ref: Johan Helldén AB, 1998). Inga föroreningshalter överstigande
då tillämpade riktvärden/gränsvärden för känslig markanvändning konstaterades vid
undersökningstillfället. Undersökningen utfördes med s k riktad provtagning, d v s provtagning och
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analys av föroreningsinnehållet utfördes i de punkter där spill/läckage enligt uppgift inträffat eller
misstänktes ha inträffat. Då det inte är tillåtet att gräva, schakta jord, utföra sprängningsarbeten,
borra brunn eller vidta andra åtgärder inom Hall Västös 1:9 som kan skada bergrumsanläggningen
eller vattenföretaget i övrigt bedöms risken för att exploateringsarbetet i sig ska leda till
mobilisering/spridning av eventuella kvarvarande markföroreningar som liten. Någon anledning att
genomföra ytterligare utredningsarbeten avseende markföroreningssituationen inom området
bedöms mot bakgrund därav inte föreligga. Vid markarbeten inom området bör man informera
entreprenören att det finns risk för att förekomst av markförorening föreligger så att denne är
uppmärksam på eventuella lukt‐ eller synintryck som indikerar förekomst av förorening i marken.
Enligt detaljplanebestämmelse ska miljöteknisk undersökning göras i samband med bygglov.

8.4. Påverkan på strandskyddet och det rörliga friluftslivet
Planområdet gränsar till strandskyddet på 100 meter från strandlinjen vilket även motsvarar
naturreservatet Gotlandskusten, enligt figur 5 nedan.

Planområdet

Figur 5. Hall västös 1:8 och 1:9 med strandskyddszonen/naturreservatet markerat.

Förutom att trygga allmänhetens tillgång till strand‐ och vattenområden syftar strandskyddet även till
att bevara goda livsvillkor på land och i vattnet för djur‐ och växtlivet. En påverkan på vatten‐ och
sedimentmiljön i den strandnära delen av Kappelshamnsviken blir aktuell om exploateringsarbetet
innefattar byggande i vatten. Denna verksamhet erfordrar i så fall en separat tillståndsprövning enligt
kap. 11, MB, i vilken miljökonsekvenserna för vatten‐ och sedimentmiljön belyses.
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Stranden kommer inte att exploateras, varför livsvillkoren för djur‐ och växtlivet i strandzonen inte
kommer att påverkas under byggnadsskedet.

8.5. Påverkan på vatten‐ och sedimentmiljön
En intagsledning för avsaltning av havsvatten kommer att anläggas. Länsstyrelsen har i beslut 201411-03 lämnat tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap.9 a §, miljöbalken.
Utöver intagsledningen kommer exploateringsarbetena att ske på land utan direkt kontakt med
vatten‐ och sedimentmiljön i strandzonen. Sammantaget bedöms således exploateringsarbetenas
påverkan på vatten‐ och sedimentmiljön vara ringa.

8.6. Transporter och bulleremissioner under byggnadsskedet
Buller under byggnadsskedet bedöms inte utgöra ett stort problem för boende i närområdet då
avståndet till närmaste bostadshus är cirka 500 meter från planområdet. Exploatören har dessutom
för avsikt att undvika de mest bullerframkallande markarbetena. För att begränsa bullerstörningen
till omgivningen bör byggnadsarbetena planeras så att verksamheten så långt möjligt utförs under
mindre störningskänslig tid. Arbeten under kvällstid, lördagar, söndagar och helgdagar bör således
undvikas.
Naturvårdsverket har i NFS 2004:15 tagit fram riktvärden för buller från byggarbetsplatser. Dessa
redovisas i tabell 1 nedan.
Tabell 1. Riktvärden för buller från
byggplatser (NFS 2004:15).
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Under byggnadsskedet kommer vägen till det aktuella området att under en begränsad tidsperiod bli
mer trafikerad av bland annat entreprenadmaskiner och lastbilar. Vägen till Kappelshamn, Hallvägen,
är emellertid vanligen lågt belastad av trafik så framkomligheten bedöms inte påverkas i någon större
utsträckning.

9.

MILJÖKONSEKVENSER UNDER NYTTJANDESKEDET

9.1. Långsiktig påverkan på naturmiljön
Som en följd av exploateringen kommer antalet människor som vistas i området att öka. Ett av
huvudsyftena med den planerade verksamheten är också att göra området mer tillgängligt och
attraktivt för allmänhet och besökande turister. Detta kan få konsekvenser som leder till ökat slitage
på naturmiljön, t ex genom att stigar trampas upp eller att störningskänsliga djurarter överger
platsen. Detta gäller främst fåglar och däggdjur men också den lägre faunan som kan hotas genom
substratsförstörelse av t ex ved för larver/puppor eller epifytiska lavar och svampar. En konsekvens
av ökad tillgänglighet kan också vara ett ökat hot mot eventuellt förekommande skyddsvärda växt‐
eller djurarter som hotas av insamling/uppgrävning, som t ex orkidéer eller dagfjärilar.
Naturmiljön bedöms inte påverkas av barriäreffekter i någon större utsträckning till följd av
exploateringen, i jämförelse med nollalternativet. Inga staket kommer uppföras och de befintliga
småvägarna ska användas så långt det är möjligt. En konsekvens av den planerade bebyggelsen är att
skuggningseffekter på befintliga träd och markvegetation uppstår vilket kan ha en hämmande
inverkan på tillväxten lokalt.
Mot bakgrund av att stora delar av området tidigare varit oljelagringsplats/ oljehamn är det dock inte
troligt att exploateringen totalt sett innebär att antalet arter i området minskar i jämförelse med
tidigare markanvändning. Planerade byggnationer är placerade inom områden som är påverkade av
tidigare verksamhet och inom områden där det inte finns några höga naturvärden. Ett
bebyggelseområde har lagts inom ett område med naturvärdesklass 3 där exploateringsgraden är
lägre. Exploateringen kommer också i sig att bidra till att skogsgläntor öppnas vilket har en gynnsam
inverkan på bevarendestatusen för flera av de inventerade naturvårdsarterna.

9.2. Påverkan på landskapsbild
Det aktuella planområdet består till stor del av naturmark med stora höjdskillnader från havet och
stranden upp mot de brantare partierna med den för Gotland karaktäristiska tallskogen. Den tidigare
verksamheten med oljelagring/oljehamn har skapat ”sår” i naturmarken efter byggnader, vägar och
inte minst genom den 200 meter långa piren som sträcker sig ut i Kappelhamnsviken. Förslaget på
exploatering innebär en förändring av landskapsbilden då byggnader uppförs bland tallarna och
intrycket av orört skogområde respektive övergivet område med industriell verksamhet upphör.
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Exploatörens vision är att huskropparna ska smälta in i den omgivande miljön för att minimera
påverkan på landskapsbilden. Detta ska åstadkommas bland annat genom att tillämpa arkitektur som
bygger på användning av naturliga byggnadsmaterial som t ex trä och sten i skogsområdet. Vidare är
tanken att huskropparna ”droppas” ner i terrängen på lämpliga platser med hänsyn till påverkan på
miljön och landskapsbilden.

Figur 6. Piren och strandremsan.

9.3. Trafik och transporter
En exploatering av fastigheterna inom planområdet medför en ökning av trafiken till och från
området och därigenom även en viss ökning av buller och luftemissioner i jämförelse med
nollalternativet.
Framtida bil‐ och fordonstrafik inom planområdet kommer att minimeras bland annat att parkering
anordnas i anslutning till angöringen till området. Besökande turister ”ställer bilen” och går eller
cyklar genom planområdet. Handikappanpassning, färdtjänst, yrkestrafik och varuleveranser till/från
planerade hotell‐ och restaurangbyggnader kan medföra att viss fordonstrafik inom fastigheterna
måste tillåtas. I så stor utsträckning som möjligt upprustas och utnyttjas de transportvägar som redan
finns inom det f d oljelagringsområdet.
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Figur 7. Vy från tomten ner mot havet

9.4. Påverkan på strandskyddet och det rörliga friluftslivet
Ett av strandskyddets syften är att trygga allmänhetens tillgång till strand‐ och vattenområden. En
bebyggelse av spridda uthyrningsstugor kan komma att resultera i att området upplevs som mer
privat och att möjligheterna till enskild rekreation försvinner. Man ska dock ha i åtanke den
begränsade tillgängligheten till området som rådde under den flera decennier långa period som
Statens Oljelager bedrev sin verksamhet på platsen med oljelagring/oljehamn. Syftet med
planläggningen av området är också att göra det mer publikt i enlighet med Region Gotlands
översiktsplan ”Vision 2025” i vilken Kappelshamnsviken nämns som ett av de områden där regionen
ser möjligheter till etablering av turism i form av hotell och uthyrningsstugor. Tillgänglighet för
allmänheten är viktig och det ska kännas naturligt för allmänheten att promenera längs stranden.

9.5. Exploateringsområdets VA‐lösning
Med den planerade omfattningen av projektet Rekreation Västö har vattenbehovet uppskattats till
mellan 30‐45 m3/dygn. Reningsverket bör dimensioneras för mellan 200‐300 personekvivalenter.
(ref: Seniorkonsult Anders Tingström, 2012b).
Det bedöms inte som tekniskt rimligt att i närtid ansluta den planerade turistanläggningen (hotell och
uthyrningsstugor) till det kommunala VA‐nätet i Kappelshamn. Enligt uppgift från kommunen är
vattentillgången mycket begränsad redan i dagsläget och det befintliga reningsverkets kapacitet i
stort sett helt utnyttjad. Kostnaden för en anslutning till det kommunala VA‐nätet i Slite via Lärbro
uppskattas till cirka 15 Mkr och bedöms mot bakgrund därav inte vara ekonomiskt rimligt. (ref:
Seniorkonsult Anders Tingström, 2012a).
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Det finns enligt uppgift inte längre någon fungerande dricksvattenbrunn eller VA‐anläggning inom det
f d oljelagringsområdet. Borrning av ny grundvattenbrunn inom eller i nära anslutning till det område
som tidigare använts för oljelagring i bergrum på vattenbädd är förknippat med risker, bland annat
kan grundvattenpumpning i området störa den hydrauliska avledningen av grundvatten från det f d
oljelagret. Det finns också en risk för att det grundvatten som uttas är förorenat av petroleumkolväten. En ny grundvattenanläggning erfordrar tillstånd av Länsstyrelsen och måste föregås av
relativt omfattande geohydrologiska undersökningsarbeten, bland annat på grund av närheten till
den bergrumsanläggning där oljeprodukter tidigare lagrats.
Enligt en översiktlig VA‐utredning utförd av seniorkonsulten Anders Tingström är det troligaste
alternativet en avsaltningsanläggning med en kapacitet av minst 2 m 3/timma. Därutöver krävs en
vattenreservoar på cirka 25 kubikmeter. Intagsledningen för havsvatten kan lämpligen lokaliseras en
bit söder om den befintliga stenpiren. Exakt hur intagsledningen utformas och var den placeras
måste dock föregås av en VA‐utredning. Länsstyrelsen har i beslut 2014-11-03 lämnat tillstånd för
vattenverksamhet enligt 11 kap. 9a §, miljöbalken. Avsaltningsanläggningen betraktas enligt
livsmedelslagstiftningen som en typ av livsmedelsproduktion och får enbart anläggas om det kan
visas att dricksvattenförsörjningen, utifrån en fackmannamässigt utförd utredning/bedömning, inte
kan lösas på annat sätt, t ex genom grundvattenuttag. Anläggande av avsaltningsanläggning anmäls
till kommunens miljö och hälsoskyddsnämnd.
För avloppsvattenrening anläggs ett större minireningsverk (Topas, Kingspan Ecosafe eller
motsvarande). Ett avloppsreningsverk för drygt 200 personekvivalenter erfordrar en anläggningsyta
av cirka 50 kvadratmeter. Avloppsvatten från hotellbyggnad och uthyrningsstugor leds lämpligen
med självfall till en pumpstation som därefter pumpar avloppsvattnet till reningsverket.
Utsläppspunkten från avloppsreningsverket bör förläggas så långt norrut som möjligt. Flera fabrikat
av reningsverk klarar gällande normer för badvattenkvalitet och även de strängare krav på BOD‐ och
fosforreduktion som tillämpas av flera svenska kustkommuner. En avloppsvattenanläggning för fler
än 25 personekvivalenter är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Tillståndsprövning sker hos
kommunens miljöförvaltning. (ref: Seniorkonsult Anders Tingström, 2012a).
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10. SAMMANFATTANDE FÖRSLAG TILL MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER
OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT
10.1. Exploateringsskedet
För att minimera exploateringsarbetenas omgivningspåverkan under bygg‐ och anläggningsskedet
kommer exploatören som en miniminivå att iaktta följande försiktighetsmått:
‐ Större markingrepp såsom grävning, schaktning av jord, utföra sprängningsarbeten, borra
brunn eller vidta åtgärder som kan skada bergrumsanläggningen eller vattenföretaget i övrigt
är inte tillåtet.
‐ Parkeringsytor, större byggnader (t ex den planerade hotellbyggnaden) lokaliseras om möjligt
till de ”öppna landskapssår” som oljelagringsverksamheten efterlämnat. Befintlig mark‐ och
trädvegetation sparas i största möjliga utsträckning.
‐ För materialtransporter i samband med exploateringsarbetet utnyttjas i första hand redan
befintliga transportvägar inom den f d oljelagringsplatsen. Så långt det är möjligt undviks
transporter på mark utanför befintliga transportvägar. Vissa transporter kan dock inte
undvikas i samband med att stugbyggnader uppförs inom skogsområdet.
‐ För att minimera buller‐ och trafikstörningar under exploateringsskedet kommer bygg‐ och
anläggningsarbetena inom området att i största möjliga utsträckning utföras dagtid
måndagfredag. Arbeten under helgdagar, lördagar/söndagar och arbeten på kvällstid
kommer så långt det är möjligt att undvikas.

10.2. Nyttjandeskedet
Exploateringens långsiktiga omgivningspåverkan bedöms bl a kunna minimeras genom att:
‐

Fristående byggnader uppförs i naturliga byggnadsmaterial (sten, trä) och ”droppas ned” i
skogslandskapet med hänsyn till omgivande naturmiljö och landskapsbild.

-

Skogsgläntor anläggs för att gynna förekomsten av naturvårdsarter.

‐

Hotellbyggnaden liksom eventuella parkeringsytor placeras företrädesvis i något av de
befintliga ”öppna landskapssår” som den tidigare oljelagringsverksamheten efterlämnat.

‐

Planerade VA‐lösningar utförs med bästa lämpliga teknik och med syfte att i så liten
utsträckning som möjligt påverka omgivande grundvatten och ytvatten.

‐

Anlägga cykel‐ och promenadstråk och minimera behovet av fordonstrafik inom
planområdet.
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Planprogram för

Hall-Hangvar, Kappelshamnsvikens västra sida
Bakgrund
Byggnadsnämnden gav, 2009-06-17, stadsarkitektkontoret i uppdrag att
ta fram ett övergripande planprogram omfattande Kappelshamnsvikens
västra sida i enlighet med översiktsplanen ”Bygg Gotland”. Tanken med
planprogrammet är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska
breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. Planprogrammet
är vägledande och utgör underlag för efterföljande detaljplaneläggning
och bygglovgivning.
I översiktsplanen för Gotland ”Bygg Gotland” anges hela området längs
Kappelshamnsviken som område där fördjupade studier ska ske.
Flera aktörer har visat intresse för exploatering inom området.
Syfte med planprogrammet
Syftet med planprogrammet är att titta närmare på Kappelshamnsvikens
västra sida, från Hall Västös 1:8 och 1:9 i norr ner till Kappelsahamns samhälle. Att finna lämpliga platser för boende och turistservice samt säkerställa tillgängligheten för allmänheten längs stranden.
Programområdet
Programområdet avgränsas vid länsväg 149 i söder, Hall Västös 1:9 i norr
och havet i öster. I väster följer planområdetsgränsnen i stort avgränsningen av riksintresset för friluftslivet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-11-16
Ann-Sofi Lindskog
avdelningschef, planeringsavdelningen
Samråd
När ett planprogram upprättas skall samråd ske för att berörda ska
kunna delge kommunen kunskap och erfarenhet, samt ges möjlighet
till insyn och påverkan.
Byggnadsnämnden gav stadsarkitektkontoret i uppdrag 2011-06-17,
§ 179 att upprätta ett planprogram för Hall-Hangvar - Kappelshamnsvikens västra sida för att ta ställning till områdets framtida övergripande planering och markanvändning. 2011-11-16 § 199 beslutade
byggnadsnämnden att samråd skulle ske med förslag till planprogram,
daterat 2011-11-16.
Har du synpunkter på detta program vill vi att Du hör av dig till samhällsbyggnadsförvaltningen, ”plan”, Graip 4, 621 81 VISBY eller e-post:
sbf@gotland.se senast den 14 februari 2012. När denna tid gått ut
kommer inkomna synpunkter att redovisas för byggnadsnämnden,
som efter eventuella ändringar godkänner planprogrammet.
Samrådsmöte kommer att hållas i Folkets Hus i Kappelshamn den 19
januari 2012, kl 18:30.
Frågor som rör förslaget besvaras av Monica Tingström, tfn 0498269169.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplanen ”Bygg Gotland”
Värdena i form av bevarande för natur, kultur och det rörliga friluftslivet måste tydliggöras för att i den fysiska planeringen klarlägga om exploatering är möjlig i kustzonen. Att
i planer säkerställa nämnda bevarandevärden och jämlika
förutsättningar för att berörda kustavsnitt även i framtiden
ska vara attraktiva.

Riksintressen m m
Hela Gotland är enligt 4 kap 2 § Miljöbalken (MB), jämlikt 4
kap 1 § MB av riksintresse. Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder får inte medföra
att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt
skadas och fritidshus får endast uppföras om det sker i
form av komplettering till befintlig bebyggelse. Turismen
och friluftlivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen
ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Att utveckla det kustnära boendet och finna möjligheter för
att utveckla näringarna i kustsamhällena är själva grundbulten för att kunna åstadkomma en regional balans.

Området ingår i ett område av riksintresse för det rörliga
friluftslivet, beslut av Naturvårdsverket 1987-12-21, enligt 3
kap 6 §, MB

Fördjupad översiktsplan för Kappelshamn
För Kappelshamns samhälle gäller fördjupad översiktsplan
antagen av kommunfullmäktige 1991-12-16. Den fördjupade översiktsplanen berörs av planprogrammet i de delar
som ligger norr om länsväg 149.

Planområdet omfattas av riksintresse för naturvård (HallHangvar) beslut av Naturvårdsverket 2000-02-07, enligt 3
kap 6 §, MB.

Enligt den fördjupade översiktsplanen är del av området
avsatt för rekreations-/idrottsområde. Del av det området
föreslås kunna användas för bostäder som möjliggör utveckling av Kappelshamns samhälle. Förutsättningarna ska
utredas i detaljplan.

Strandskydd gäller inom 100 meter enligt 7 kap 13-18 §§,
MB. Landområdet är beläget inom område som omfattas
av förordnandet om naturreservat Gotlandskusten enligt 7
kap 4 § MB.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
En miljökonsekvensbeskrivning är under arbete för fastigheterna Hall Västös 1:8 och 1:9. Vid en exploatering av
Hall Västös 1:8 och 1:9 ska i mkb:n beskrivas påverkan på
riksintresset, landskapsbild, allmänhetens tillgänglighet till
stranden och va-lösning. En förutsättning för utbyggnad av
området är att den är förenlig med strandskyddet.

Detaljplaner
Inom området som omfattas av den fördjupade översiktsplanen finns två detaljplaner fastställda som byggnadsplaner 1984-11-02 och 1986-06-06.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Bebyggelse
Södra delen av planprogramsområdet utgörs av Kappelshamn tätort. Längs väg 687 finns spridd bebyggelse främst
på den västra sidan. Bebyggelsen utgörs av en blandning
mellan permanent- och fritidsbebyggelse. Det finns också
ett antal uthyrningsstugor.

Trafik
Från Kappelshamns samhälle löper väg 687 i nord/sydlig
riktning mot Hall genom planprogramsområdet. Idag är
vägen sparsamt trafikerad.
Kollektivtrafikens linje 61 Visby-Slite angör Kappelshamn
med upp till 5 turer/dag. Under sommarmånaderna tätare
trafik under helgerna.

Väg 687 löper nära kusten inom hela planområdet från
Kappelshamn. Längs stor del av sträckan har man utblickar
mot Kappelshamnsviken. Dessa utblickar är värdefulla att
bevara. Ingen ny bebyggelse föreslås öster om vägen med
undantag för ett område i söder i anlutning till samhället
och inom Hall Västös 1:8 och 1:9.

Cykling är idag möjlig framförallt längs den lågtrafikerade Hallvägen, väg 687. Det finns också förutsättningar att i
större utsträckning tillgängliggöra för cykeln på den enklare
körväg som löper i skogsbrynet i planprogramsområdets
södra del.

Tre områden pekas ut där sammanhållen bebyggelse bedöms kunna etableras genom prövning i detaljplan. Hall
Västös 1:8 och 1:9 f.d. oljelagringsområdet, där planer finns
på en turistanläggning. Hangvar Flenvike 1:128 planeras för
bostadsbebyggelse och Hangvar Flenvike 3:1, öster om länsväg 687, där bl a hotell planeras. De områden som föreslås
kunna bebyggas har endast lokaliseringsbedömts i planprogrammet. Detaljplaner kommer att upprättas för att utreda
förutsättningarna.
Kompletteringsbebyggelse längs vägens västra sida bedöms kunna komma till i sådan omfattning som inte kräver
detaljplaneläggning. Släpp ska finnas i bebyggelsen längs
vägen för att möjliggöra tvärförbindelser mellan strand och
skog.
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Nytt hus finns inpassat väster om vägen.

Teknisk försörjning
VA
Kommunalt va-nät finns utbyggt i planområdets södra del.
Exploatering enligt planprogrammet kräver utbyggnad av
det kommunala va-nätet eller enskilda anläggningar där
flera fastighetsägare bör söka gemensamma lösningar.

finnas att även i framtiden kunna använda den västra delen
av Kappelshamnsviken för rekreation. I detta inbegrips ett
tydligt och uttalat grönstråk som byggs upp av både gröna
områden och länkar, som är lätta att röra sig i och som inte
bryts av kraftiga barriärer. Med gröna områden avses områden som har vistelseyta, medan de gröna länkarna fungerar
som förbindelser mellan dessa gröna områden. Länkarna
är ofta smala och används för förflyttning mellan grönytor,
men de kan även ha eget vistelsevärde.

Grönstruktur och rekreation
Det aktuella området längs Kappelshamnsvikens västra sida
sträcker sig från Hangvar Flenvike 3:1 i söder till Hall Västös
1:8 i norr och har sin naturliga gränsdragning mot Hallvägen i väster samt Kappelshamnsviken i öster. Den sammanlagda sträckan är knappa fem kilometer.

I den bostadsnära miljön kan attraktiv rekreation möjliggöras för såväl gång och cykel som mer hjälpmedelsanpassade fordon på den idag befintliga körväg som finns till de
områden som gränsar till olika strandnära lägen. För den
längre helgturen finns utrymme för såväl naturupplevelser
med tillgänglighet till stranden som ett mer uttalat publikt
utflyktsmål för rekreation med möjlighet att kunna bo och
äta. Över de ytor där stranden är mer svårtillgänglig är det
särskilt viktigt att värna intilliggande befintliga gångstigar och hänsyn behöver också tas till dessa då eventuella
skogliga åtgärder behöver vidtas, som exempelvis gallring
av skog.

Söderifrån finns möjligheten att ta sig fram på en enklare
gångvänlig körväg i skogsbrynet såväl som på den relativt
plana grus-och klapperstranden. Möjligheten att alternera
mellan dessa kan ske via ett antal tvärstigar som förbinder
dem båda. Vidare längre norrut bortom sågverksamheten
på fastigheten Hall Västös 1:1 ändras förutsättningarna en
aning. Klintkanten gör sig successivt alltmer framträdande
och krymper strandlinjen med oregelbundet formade kalkstenspartier. Den gångbara ytan ytterst mot vattenlinjen
består till största delen av grov klappersten. Stranden blir
med detta mer svårtillgänglig och behovet av att kunna
röra sig på den stig som löper längsmed skogsbrynet och
klintkanten strax ovan ökar därmed.

För att ge förutsättningar för ett vidare rekreationsstråk
längs Gotlands kust är det också viktigt att olika barriärer
längs strandlinjen kan övervinnas. Och för att underlätta
passage och tillgängliggöra marken kan därför uppförandet
av stättor vara en möjlig lösning.

I förslaget till grönstråk som föreslås för Kappelshamnsvikens västra del ligger fokus framförallt på att lyfta fram
den gröna miljöns rekreativa betydelse. Möjligheten ska
-3-

KONSEKVENSER
Landskapsbilden påverkas av ny bebyggelse. Hall Västös 1:8
och 1:9 är påverkat av tidigare verksamhet. Byggande av
hotell i Strandhagen (Hangvar 3:1) bedöms kunna ske i den
tätbevuxna skogen utan att negativt påverka det föreslagna grönstråket längs stranden.
En utveckling med ytterligare bebyggelse på Hangvar
Flenvike 1:128 bedöms kunna ske utan att påverka naturvärdena negativt. Placering av ny bebyggelse kommer att
studeras i kommande detaljplaner.
Möjligheten för boende i Kappelshamn och boende i de
föreslagna exploateringsområdena att kunna röra sig längs
stranden ger stora möjligheter till rekreation och friskvård.
Det är viktigt att stråket säkerställs och kanske förbättras
för att möjliggöra tillgänglighet för alla. Rekreation handlar
i sammanhanget om att söka sig till en miljö för att få lugn
och ro och på så sätt återhämta sig. Detta gäller såväl närmiljön i samband med vardagsrekreation d.v.s. upplevelser
och aktiviteter i närheten av bostaden, som rekreation lite
längre bort för helgturen, d.v.s. grönstråk som en del av
vandringsleden längs Gotlands kust med utflyktsmål värda
att besöka.

Möjligheterna är stora att ta sig mellan vägen i skogsbrynet
och grus- och klapperstranden med hjälp av tvärstigar som
ibland nästan flyter ihop!

Förslaget till grönstråk ska sättas i ett vidare sammanhang
av det folkhälsopolitiska programmet för Gotland som
utvecklar folkhälsopolitiken utifrån det regionala utvecklingsprogrammet, Vision Gotland 2025, där ett av de fem
övergripande målen är att gotlänningarna har bra hälsa
och mår bäst i landet. och att hälsan är jämlikt och jämställt
fördelad.

En allt mer svårtillgänglig och svårgången strandkant ökar
behovet av att kunna röra sig på den stig som löper längs
med skogsbrynet och klintkanten strax ovan.

-4-

1:13

Östersjön

Hall Västös 1:8 och 1:9, före detta oljelagringsområde
med en ca 200 meter lång pir ut i Kappelshamnsviken.
En exploatör har ansökt om att få uppföra en turistanläggning
inom området.

1:7
1:16

1:12

1:17

1:6
Västöbod
2

1:11
Västös

1:10

Tanken är att bygga hotell och stugor som ska upplåtas
som bostadsrätter. Planer finns också på att utnyttja piren
för byggnation. Satsningen på Kappelshamnviken görs,
Kappelshamnsviken
enligt exploatörerna, med syfte att utveckla landsbygden.
Tanken är att göra området mer publikt. Tillgängligheten
för allmänheten ska genomsyra hela projektet.

Västös
1:8

1:5

Haukmyrsskogen

1:9

VÄSTÖS

Promenadstråket längs havet kommer säkerställas i
kommande detaljplan.

1:6
1

VÄSTÖS
1:1

Strandskyddet är 100 meter på land och i vatten.
Det finns planer på att utnyttja piren för byggnation.
För att bygga inom strandskydd krävs särskilda skäl och
tillstånd enligt 11 kap MB.

Kristikanal

Myrhagemyr

En turistanläggning i detta läge skulle kunna bli en
tillgång för Kappelshamns samhälle. Det är viktigt att ny
bebyggelse underordnar sig naturen och anpassas till platsen.
Områdets lämplighet ska utredas i detaljplan.

Myrhagemyr

Kyrkudden
Djupvik

Eventuell expansion kan ske västerut.

1:3

s
F.d. skans

1:4

S:3
3

1:15
1:14

Gostäde

Gäddmyr

SKÄLSTÄDE

Skälstäde

1:20
s

Kalkugnsruin

Grodde

Natur/rekreationsområde. Området öster om
vägen är mycket värdefullt som rekreations-/strövområde.
Kristi kanal har sitt utlopp söder om Hall Västös 1:9.
Ingen ny bebyggelse får komma till inom området.

1:2

SKÄLSTÄDE

FLENVIKE

naturreservat

GRODDE

1:8

Horsans naturreser
1:63

1:134
1:128
2

1:133

4

Bäsingsmyr

S:3

Spridd bebyggelse finns längs vägen. Ytterligare
bebyggelse i rådande bebyggelsemönster
kan komma till. Släpp som inte bebyggs ska finnas.

1:132

Storhagen

Hunnstäde

1:131

1:137 1:138
1:139
3:1

Hagmyr

Ytterligare bebyggelse bedöms kunna etableras inom
fastigheten Hangvar Flenvike 1:128 väster om befintlig
bebyggelse. En sådan exploatering ska prövas i detaljplan.

1:16
2

1:136

1:128
1

Kalkugnsruin

1:140 1:16
1

1:37
2
1:16
4

1:37
1:106

1:90

PRÄSTGÅRDEN
1:1
4

1:105
1:104

SKÄLSTÄDE
Hunnstädeviken
Området gränsar i söder till Kappelshamns
samhälle.
Intresse finns för att uppföra en hotellanläggning i
området öster om länsvägen. I den tätvuxna skogen
utanför strandskyddet skulle en exploatering kunna
vara möjlig. Områdets lämplighet måste utredas i
detaljplan.

FLENVIKE
1:32
FLENVIKE

Strandhagen

Kalkugnsruin

S:11
9

1:87

1:127
s

1:79
1:8

1:13
1:14

STORA VIKERS

1:117
1

s

Kalkugnsruin

1:69

1:86

1:110

1:108

6:3

FLENVIKE
6:4

1:93

1:27

Badplats

1:53

FLENVIKE

1:25

1:16
FLENVIKE
5

HÄGVARDS
2:11

1:60

FLERINGE FG

1:61

TECKENFÖRKLARING

7:1
1

2:11
HÄGVARDS

1:56

FLENVIKE

1:91

1:58

1:94
2S:9 1:37

1:116

1:72

1:115

1:114

1:134
1:135

1:71

Turism

4:2

1:35

Gästhamn

Fiskehamn

1:18
1

1:24

KAUPARVE

Stora Källstäde

1:52

1:41

1:131

FLERINGE SN

1:32

1:18
2 1:8

5
Flenvike

Bostäder

NORRGÅRDE

Planprogrammet avgränsas av väg 149 och området
omfattas av fördjupad översiktsplan för Kappelshamn
antagen av kommunfullmäktige 1991-12-16. Planprogrammet avviker från den fördjupade översiktsLilla Vikers
planen. Ändringen måste utredas i detaljplan.
1:8

Kappelshamn

1:16
3
1:64

1:26

FLERINGE ANNEX

6:2
3

3

HÄGVARDS

Vitärtskällans
naturreservat

NORRGÅRDE

SNÄCKERS

NORRGÅRDE

Offerkast

Raukudd
Nymånetorp

1:63

Stora Vikers

1:84

1:111

SNÄCKERS

1:77

1:17

1:85

1
S:1
1

1:57
FLENVIKE

1:95

1:123

1:90

1:86

SNÄCKERS

1:54
1:58

1:89

1:7

1:25

1:26

LILLA VIKERS

STORA KÄLLSTÄDE

SNÄCKERS

1:34

1:22
1:91
3

Natur/rekreation
1:23

Fotb.pl.

1:38

Snäckersmyr

Offerkast
1:37

1:67
1:66
1:65
1:64
1:61

1:60
1:51

Kullshage

1:19

Område

KULLSHAGE

STORA VIKERS

1:96
s

FLENVIKE
7:1
6

KULLSHAGE

1:43
1:62

1:70
2

7:1
2

Planområde

SNÄCKERS

1:136
1

1:91
2

Branden

s
1:12
2

Krokungs

Snäckers

FLENVIKE

1:48

1:57

1:8
2

Pågående markanvändning
1:12
1

1:47

1:15
2

S:11
2

1:23

SNÄCKERS

S:11
6

1:47

1:95
1:98

1:48

1:7
1

Strandskydd

1:94
1

Vaste kvarn
S:46
1:24

STORA BANNE
1:18
s

1:23

Gällande fördjupad
översiktsplan
1:8
4

LILLA BANNE

S:41

Vangesåg

1:5

1:39
1:31

1:16

Kappelshamn

1:30

1:99
S:11
7

1:25

NORRVANGE

S:39

Storugns

Kalkugnsruin

Storsåg
1:26
1:98

1:7
3

TÄNGELGÅRDE

ANGELBOS

1:87

NORS

1:88

1:22
s

Promenadstråk
Gardträsk

1:21
1:27

1:83

1:24

Kalkugnsruin
1:75

6:1 VIKERS
STORA

1:122 1:121
1:120

1

1:84

1:124

1:118
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Bergtäkt

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-03-27

Handlingar till

Ärende 11

Detaljplan för Visby Bläckfisken 1
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-02-23, § 45
• Ledningskontoret 2016-12-19
• Byggnadsnämnden 2016-12-07, § 233

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-02-23

RS § 45

Detaljplan för Visby Bläckfisken 1 m fl, Region
Gotland, antagande

RS 2016/609
AU § 54

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Planförslaget för Visby Bläckfisken 1 m.fl. antas.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av flerbostadshus och radhus på
den fastighet på Lummelundsväg där Visby Motorcentral AB idag 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.
De synpunkter som kommit in under granskningsskedet har inte föranlett några
förändringar av planförslaget förutom att förbudet avseende attefallsåtgärder tas bort
under administrativa bestämmelser då länsstyrelsen i sitt remissvar påpekat att det
saknas stöd i plan- och bygglagen att införa denna typ av bestämmelser. Istället införs
en bestämmelse med en utökad lovplikt för vissa komplement- och tillbyggnader.
Beslutsunderlag

Byggnadsnämnden 2016-12-07, § 233
Ledningskontoret 2016-12-19
Ärendets behandling under mötet

Närvarande är Anders Lindholm, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2016/609

Jan von Wachenfeldt

19 december 2016

Regionstyrelsen

Visby Bläckfisken 1 m fl, förslag till detaljplan, antagande
Förslag till beslut

Planförslaget godkänns och överlämnas till regionfullmäktige för antagande.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av flerbostadshus och radhus på
den fastighet på Lummelundsväg där Visby Motorcentral AB idag 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.
Bedömning

De synpunkter som kommit in under granskningsskedet har inte föranlett några
förändringar av planförslaget förutom att förbudet avseende attefallsåtgärder tas bort
under administrativa bestämmelser då länsstyrelsen i sitt remissvar påpekat att det
saknas stöd i plan- och bygglagen att införa denna typ av bestämmelser. Istället införs
en bestämmelse med en utökad lovplikt för vissa komplement- och tillbyggnader.

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

Regionstyrelsen har i tidigare remissvar betonat 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. I kommentaren till remissvaret
under samrådsskedet sägs att en hastighetsöversyn planeras genomföras i Visby tätort
under 2017, där det aktuella planområdet ingår, i syfte att förbättra trafiksäkerheten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar också att det numera finns en trafiksäker
skolväg inom området.
Ledningskontoret föreslår att planförslaget godkänns och överlämnas till regionfullmäktige för antagande så snart exploateringsavtalet är undertecknat av båda
parter.
Beslutsunderlag

Planhandlingar, plankarta, granskningsredogörelse
BN § 233/2016
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2016-12-07

BN § 233

VISBY BLÄCKFISKEN 1 - Upprättande av
detaljplan - godkännande

BN 2012/310

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner planförslaget.
Planförslaget, daterat 2016-11-23, översänds till regionfullmäktige för antagande.

Sammanfattning

Syftet med planläggningen 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. Planförslaget har
varit på samråd och granskning och överlämnas nu för godkännande/antagande

Ärendebeskrivning
Bakgrund

En planförfrågan inkom 2012-02-17 med önskemål om att planlägga fastigheten för
flerbostads- och radhus.

Planförh~lIanden

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 utvecldas. Entren är viktig för bilden av staden, stadens identitet,
rörelse och orienteringen i staden
F ör området gäller detaljplan 09 VIS 198, förslag till ändring av s tadsplan för kv
Bläckfisken mm, antagen 26 mars 1976. Stadsplanen anger område för
industriändamål.

Miljökonsekvensbeskrivning

Länsstyrelsen ansåg i yttrande, daterat 2012-06-26, att det är flera aspekter (påverkan
på stads- och landskapsbild, förorenad mark, flyg- och traftkbuller) som sammantaget
gör att en miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning behövs. Samråd har
därefter skett med länsstyrelsen och Region Gotland gör bedömningen att förslaget

Justerande

Utdragsbestyrkandej nam nförtydl igande

~ RegiOn

~ Gotland

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2016-12-07

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 m m hanteras i planförslaget.

Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2012-06-20, § 112, med beslut om
planuppdrag.
Syftet med planläggningen är att omvandla nuvarande industrifastighet till ett
bostadsområde med flerbostads- och radhus. Området ska var a väl anpassat till
omgivningen vad gäller bebyggelsestruktur, 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 fmns på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter och de åtgärder som dessa har föranlett redovisas i en
samrådsredogörelse.

Granskning

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2016-09-07 § 154, med beslut om
granskning.
Planförslaget, daterat 2016-08-24, har varit utsänt för gransirning under tiden fr o m
19 september 2016 t o m 17 oktober 2016. De yttranden som inkommit fUlns på
samhällsbyggnads förvaltningen.
Inkomna synpunkter och de åtgärder som dessa har föranlett redovisas i ett
gransirningsutlåtande.
F öljande ändringar av förslaget har skett:
Förbudet avseende attefallsåtgärder tas bort under administrativa bestämmelser. Ny
bestämmelse införs om utökad lovpW\.t för komplementbyggnad/bostadshus upp till
25 kvm, tillbyggnader på max 15 kvm samt för "friggebodar" över 10 kvm inom
radhusområdet som gränsar mot Lummelundsväg.

Redaktionella ändringar.

Justerande

.(tf

~ Region

~ Gotland

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2016-12-07

Bedömning

Genomförda ändringar efter granskningen bedöms inte vara av sådan principiell
karaktär eller av sådan art att ett förnyat granskningsförfarande erfordras.
Fön-altningen bedömer att byggnadsnämnden kan godkänna förslaget och sända
över det till regionfullmäktige för antagande. Ett exploateringsavtal ska tas fram
innan antagandet.

Byggnadsnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse SBF, 2016-11-23
Granskningsutlåtande, 2016-11-23
Planförslag, daterat 2016-11-23

Justerande

~

Utdragsbestyrkandej nam nförtydligande

k{2f3A-

~ Region
Gotland

mr

Förslag till detaljplan för

Visby Bläckfisken 1 m fl
Region Gotland

Ärendenr: BN 2012/310
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016
2016-08-24
Rev. 2016-11-23

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
BN 2012/310
Visby Bläckfisken 1 m fl
2016-08-24, rev 2016-11-23
____________________________________________________________________________________________

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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Region Gotland
PLANBESKRIVNING
BN 2012/310
Visby Bläckfisken 1 m fl
2016-08-24, rev 2016-11-23
____________________________________________________________________________________________

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 RH1900). 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, med närheten till Visby innerstad. Lummelundsväg är en betydelsefull
stadsentré till Visby. Bebyggelsen ska ha en stadsmässighet ut mot Lummelundsväg. Vikten av enhetlighet och öppenhet innebär att en utökad lovplikt
för komplementbyggnad/bostadshus upp till 25 kvm, tillbyggnader på max 15
kvm samt för ”friggebodar” över 10 kvm införs inom en del av planområdet. I
områdets närhet finns också naturreservatet Galgberget 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 m m 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 föreslagen 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 för 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 förstärkning av
och komplettering
omplettering till befintlig bebyggelsestruktur.
be
Högsta nockhöjd för 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. Radhusbebygg
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

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.
__________________________________________________________________________________
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Volymstudier har gjorts i en 3D-modell
3D modell över området och föres
föreslagen 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 träd söder om kv Guldfi
Guldfisken. Vyn från
rån 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 till riksintresset och
världsarvet Visby innerstad.
innerstad Hänsyn till den värdefulla miljön med ö
önskemålet
om enhetlighet och öppenhet innebär
in
att en utökad lovplikt
plikt för för komplementbyggnad/bostadshus upp till 25 kvm, tillbyggnader på max 15 kvm samt
för ”friggebodar” över 10 kvm införs inom området som tillåter radhusb
radhusbebyggelse intill Lummelundsväg.
Lummelundsväg

Bebyggelseområden
Bostäder

Befintlig bebyggelse
b
längs Korallgatan

Lummelundsväg mot Visby norrifrån

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. Exploateringsgraden (brutt
(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. För radhusområdet intill Lummelundsväg gäller en utökad lovplikt för komplementbyggnad/bostadshus upp till 25 kvm, tillbyggnader på max 15 kvm samt för ”friggebodar” över 10 kvm, se vidare under
rubriken ”Administrativa frågor”. 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.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,
gemensamhetsanläggning, servitut m m

Området för lokalgatan ska genom fastighetsreglering överföras från Gotland
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.
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Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Bostadsområdets centrumnära placering i en upplyst stadsmiljö, samt närheten till natur, förskola, skola, gc-vägar, kollektivtrafik och kommersiell service
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.

Utökad lovplikt

Planområdet ligger i ett område som utgör en sådan värdefull miljö som avses
i 9 kap 8§ PBL. Bedömningen är att planområdets närhet till Visby innerstad,
med dess höga kulturvärden och skyddet av dessa, ställer stora krav på utformningen av bebyggelsen inom planområdet och kontrollen över den utformningen. Visby innerstad är bl a utpekat som områden av riksintresse för
kulturmiljövården enligt 3 kap 6§ MB.
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Av 2 kap 6§ PBL framgår att vid planläggning ska bebyggelse och byggnadsverk
utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt till
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset
av en god helhetsverkan. Vidare framgår att bebyggelseområdets särskilda
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas.
Eftersom området utgör en värdefull miljö kan den generella lovplikten utökas
genom bestämmelser i detaljplan. I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 – Hela Visby beskrivs betydelsen av Visbys entréer. Flera av de
utpekade entrésträckorna utgör historiska infartsvägar till riksintresset och
världsarvet Visby innerstad.
Lummelundsväg är en av dessa entrésträckor och planområdet ligger i närheten av Visby innerstad. Här finns en befintlig väl gestaltad bebyggelse, öster
om vägen, som är enhetligt och rytmiskt placerad och utformad. Det är därför
av stor betydelse att även den nya bebyggelsen väster om vägen får en liknande struktur och därmed bidrar till en kvalitetshöjning av stadsentrén.
Planområdets utformning bedöms kunna påverka den värdefulla miljö som
Visby innerstad och dess entrésträckor utgör varför en utökad lovplikt för dessa åtgärder är motiverad.
Vissa av de bygglovfria åtgärder som redovisas i 9 kap 4§ PBL bedöms kunna
motverka enhetligheten och öppenheten och därmed riskera att negativt påverka den värdefulla miljön. Därför införs en utökad lovplikt för komplementbyggnad/bostadshus upp till 25 kvm, tillbyggnader på max 15 kvm samt för
”friggebodar” över 10 kvm inom radhusområdet som gränsar mot Lummelundsväg. Detta möjliggör en övergripande bedömning hur helheten och enhetligheten påverkas.
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. Reviderad 2016-11-23.

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Eva Werkelin
planarkitekt
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Instans

1 (2)
Ärendenr. BN 2012/310
Handlingstyp Utlåtande
Datum 23 november 2016

Detaljplan för VISBY BLÄCKFISKEN 1 m fl, Region Gotland
Utlåtande över yttranden och synpunkter som inkommit under granskningstiden
Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter har följande revideringar gjorts:

•

•

Förbudet avseende attefallsåtgärder tas bort under administrativa bestämmelser. Ny
bestämmelse införs om utökad lovplikt för komplementbyggnad/bostadshus upp
till 25 kvm, tillbyggnader på max 15 kvm samt för ”friggebodar” över 10 kvm inom
radhusområdet som gränsar mot Lummelundsväg.
Redaktionella ändringar.

Genomförda ändringar bedöms inte vara av sådan principiell karaktär eller av sådan art att ett
förnyat granskningsförfarande erfordras. Utlåtandet kommer att sändas till de som inte fått sina
kvarstående synpunkter tillgodosedda för kännedom.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Byggnadsnämnden godkänner planförslaget och sänder över det till Regionfullmäktige för
antagande.
________________________________________________________________________
Planförslaget, daterat 2016-08-24 har enligt 5 kapitlet 23 § plan- och bygglagen varit utställt för
offentlig granskning hos samhällsbyggnadsförvaltningen fr o m den 19 september 2016 t o m den
17 oktober 2016. Den formella granskningen har föregåtts av samråd med berörda fastighetsägare,
statliga, regionala och kommunala myndigheter samt andra vilka kan ha intressen att bevaka.
Framförda synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i separat samrådsredogörelse.
Kungörelse angående granskningen har varit införd i ortstidningarna och uppsatt på Region
Gotlands anslagstavla. Brev och mail har översänts till berörda fastighetsägare m fl enligt upprättad
postlista.
Nedan ges en redovisning av inkomna synpunkter och samhällsbyggnadsförvaltningens
bemötanden av dessa. De yttranden som inkommit arkiveras på samhällsbyggnadsförvaltningen
(ärendepärmen G1 – G4). Utlåtandet omfattar även kvarstående synpunkter från samrådsskedet
samt samrådsyttranden som inkommit mellan samråds- och granskningsskedet.
Följande yttranden har inkommit under utställningstiden:
Instans/
Inkommande
datum

Synpunkter/Åtgärder

Statliga och kommunala nämnder och styrelser
Lantmäteriet
Ingen erinran.
2016-10-04 (G1)

2
Räddningstjänsten 2016-1004 (G2)

Ingen erinran.

Länsstyrelsen
2016-10-17 (G3)

Länsstyrelsen bedömer aktuellt planförslag som förenligt med prövningsgrunderna. De
synpunkter länsstyrelsen lämnade i samrådet över hälsa och säkerhet, förorenad mark, har
tillgodosetts.
Länsstyrelsen gör bedömningen att det saknas stöd i PBL för att införa en bestämmelse i
detaljplan som förbjuder s k attefallsåtgärder. Om Region Gotland avser att istället utöka
lovplikten behöver det ses över om en utökad lovplikt är motiverad utifrån 9 kap 8 § PBL, att
området utgör en värdefull miljö.

Samhällsbyggnads Planförslaget revideras och förbudsbestämmelsen för attefallsåtgärder tas bort
förvaltningen
och ersätts med en administrativ bestämmelse, ”a”, med en utökad lovplikt inom
radhusområdet som gränsar mot Lummelundsväg för vissa av de bygglovfria
åtgärder som beskrivs i PBL 9 kap 4 § - komplementbyggnad/bostadshus upp till
25 kvm, tillbyggnader på max 15 kvm samt för ”friggebodar” över 10 kvm.

Planområdets utformning bedöms kunna påverka den värdefulla miljö som
Visby innerstad och dess entrésträckor utgör varför en utökad lovplikt för dessa
åtgärder är motiverad.
Det innebär att bestämmelsen på plankartan ändras och att planbeskrivningen
revideras och motivet till den utökade lovplikten beskrivs i planbeskrivningen
under administrativa frågor. Den utökade lovplikten bedöms ha stöd i 9 kap 8§,
PBL.

Regionstyrelsen
2016-11-09 (G4)

Ingen erinran. Vill dock framhäva behovet av att utforma trafiktäta övergångar med lämpliga
tekniska hastighetsnedsättande åtgärder eftersom det inte sällan sker olyckor på grund av att
fartgränserna inte hålls av bilisterna.

Sedan samrådstiden kvarstår nedanstående erinringar som redovisats i samrådsredogörelsen:
Wisab Bygg AB, se S7
Visby Rackethall AB, se S10
Bostadsrättsföreningen Ljusbäraren, Riksbyggen, se S12
Visby den 23 november 2016

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Eva Werkelin
planarkitekt

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-03-27

Handlingar till

Ärende 12

Närhetsprincip för de som beviljats
permanent uppehållstillstånd. Motion av

Jesper Skalberg Karlsson (M)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2017-02-23, § 32
• Motion 2016-06-20
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-01-20

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-02-23

RS § 32

Motion. Närhetsprincip för de som beviljats
permanent uppehållstillstånd

RS 2016/436
AU § 36

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens redogörelse.

Jesper Skalberg Karlsson (M) har inkommit med en motion till regionfullmäktige där
han yrkar på ”Att Region Gotland genom regionstyrelsen och ledningskontoret
kontaktar såväl Migrationsverket som Arbetsförmedlingen angående att stärka
närhetsprincipen för placering av de människor som bor på Gotland och beviljats
permanenta uppehållstillstånd”
Region Gotland har genom regionstyrelsen och regionstyrelseförvaltningen en
pågående dialog med Migrationsverket hur närhetsprincipen ska genomföras i
praktiken. För Gotlands del är det viktigt att ta till vara de personer som vistats här
under asyltiden och som hunnit rota sig i det gotländska samhället. Det har visat sig
vara extra viktigt då många som blivit anvisade Gotland under 2016 tackat nej. Under
2016 etablerades goda kontakter med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket
Gotlandskontor för att möjliggöra närhetsprincipen. Detta samarbete medförde att
Region Gotland lyckades att anvisa 192 personer, enligt uppdrag för 2016.
2017-01-01 övertog Migrationsverket uppdraget att bosätta personer med uppehållstillstånd från Arbetsförmedlingen. Övergången har inte varit optimal och personer
som hunnit få uppehållstillstånd men inte blivit anvisade en kommun har i övergången fått lämna Gotland då Migrationsverket inte hunnit organisera sitt nya uppdrag ännu. Ett antal av dessa personer har, med stöd från volontärsnätverk, hittat
egna boenden (s k ebo) och därmed blivit kvar på Gotland. Dessa personer kommer
inte kunna få hjälp med bostad via Region Gotlands integrationsenhet när de får
uppehållstillstånd och därmed inte heller inräknas i Gotlands anvisningsandel för
2017 som i dagsläget är 277.
För att klara anvisningarna för 2017 krävs nya arbetsätt och att nya samarbetskanaler
byggs upp tillsammans med Migrationsverket och deras nya organisation. Denna
dialog pågår där också Länsstyrelsen är involverad.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att motionen anses besvarad med förvaltningens
redogörelse.
Beslutsunderlag

Motion 2016-06-13
Regionstyrelseförvaltningen 2017-01-20

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Visby 2016-06-13

Motion:

Angående närhetsprincip för människor som bor på Gotland
och beviljats permanent uppehållstillstånd

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Region Gotland har tagit ett stort ansvar under den akuta flyktingkris som uppkom i
Sverige under hösten år 2015. På kort tid placerades hundratals människor i tillfälliga
boenden, spritt i olika socknar på ön. På grund av den stora ökningen asylsökande i
hela landet har också tiden för prövning av uppehållstillstånd skjutit i höjden.
Många av de som nu väntar på besked om uppehållstillstånd kommer att få besked
under 2016 och 2017 – mer än ett år efter att de kommit till Gotland. Under den tiden
har många rotat sig i det gotländska samhället. De unga som bott på asylboenden
har erhållit plats i förskola, grundskola, gymnasieskola och förberedelseklass –
utifrån vad som varit lämpligast för varje enskild individ. Många barn och vuxna har
under tiden kommit att betrakta skolan som ”sin”, samtidigt som de fått vänner och
bekanta i den socken de bott i under prövotiden.
Men när uppehållstillstånd beviljas finns risken att bli anvisad till en annan kommun.
Vi har redan under våren sett exempel på detta, bland unga som platsanvisats till
andra kommuner på fastlandet.
Det finns därför skäl att lyfta frågan om möjligheten att i den fördelning av personer
med permanent uppehållstillstånd som genomförts enligt ny lag från och med 2016,
ta särskild hänsyn till närhetsprincipen utifrån att det redan finns asylboenden på
Gotland.
Detta skulle gagna både enskilda individer och Region Gotland i stort. Den som
beviljas uppehållstillstånd tvingas inte till uppbrott från sin ort. Civilsamhället kan med
ett långsiktigt perspektiv uppmuntras att ta ett större ansvar. Region Gotland får
dessutom tydliga incitament att börja med integration från dag ett – istället för att
agera sluss till andra kommuner.

Med anledning av ovanstående vore det önskvärt om Region Gotland kunde påtala
för berörda myndigheter att det gagnar såväl individer som kommunen i stort att de

människor som bor på Gotland och får permanent uppehållstillstånd, också får
Gotland som sin placeringsort i och med den fördelning som görs enligt den nya
lagen.
Med anledning av ovanstående vill jag yrka:
- Att Region Gotland genom Regionstyrelsen och Ledningskontoret kontaktar såväl
Migrationsverket som Arbetsförmedlingen angående att stärka närhetsprincipen för
placeringen av de människor som bor på Gotland och beviljas permanenta
uppehållstillstånd.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/436
20 januari 2017

Cecilia Krook

Regionstyrelsen

Motion. Närhetsprincip för de som beviljats permanent
uppehållstillstånd
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens redogörelse.

Sammanfattning

Jesper Skalberg Karlsson (M) har inkommit med en motion till Regionfullmäktige där
han yrkar på ”Att Region Gotland genom Regionstyrelsen och Ledningskontoret
kontaktar såväl Migrationsverket som Arbetsförmedlingen angående att stärka
närhetsprincipen för placering av de människor som bor på Gotland och beviljats
permanenta uppehållstillstånd”
Region Gotland har genom Regionstyrelsen och Regionstyrelseförvaltningen en
pågående dialog med Migrationsverket hur närhetsprincipen ska genomföras i
praktiken. För Gotlands del är det viktigt att ta till vara de personer som vistats här
under asyltiden och som hunnit rota sig i det gotländska samhället. Det har visat sig
vara extra viktigt då många som blivit anvisade Gotland under 2016 tackat nej. Under
2016 etablerades goda kontakter med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket
Gotlandskontor för att möjliggöra närhetsprincipen. Detta samarbete medförde att
Region Gotland lyckades att anvisa 192 personer, enl uppdrag för 2016.
2017-01-01 övertog Migrationsverket uppdraget att bosätta personer med
uppehållstillstånd från Arbetsförmedlingen. Övergången har inte varit optimal och
personer som hunnit få uppehållstillstånd men inte blivit anvisade en kommun har i
övergången fått lämna Gotland då Migrationsverket inte hunnit organisera sitt nya
uppdrag ännu.
Ett antal av dessa personer har, med stöd från volontärsnätverk, hittat egna boenden
(s k ebo) och därmed blivit kvar på Gotland. Dessa personer kommer inte kunna få
hjälp med bostad via Region Gotlands integrationsenhet när de får uppehållstillstånd
och därmed inte heller inräknas i Gotlands anvisningsandel för 2017 som i dagsläget
är 277.
För att klara anvisningarna för 2017 krävs nya arbetsätt och att nya samarbetskanaler
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

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/436

byggs upp tillsammans med Migrationsverket och deras nya organisation. Denna
dialog pågår där också Länsstyrelsen är involverad.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att motionen anses besvarad med förvaltningens
redogörelse.
Beslutsunderlag

Anvisning: Namnge de handlingar (t ex motion, remiss, ansökan) och vilket datum de
är inkomna eller fastställda. Detta överförs till protokollet.
Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-03-27

Handlingar till

Ärende 13

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Nytt ombud till årsmöten i ICLD (Internationellt centrum för lokal
demokrati) 2017-03-27 – 2018-12-31 föreslås Maria Pettersson (efter Bertil
Klintbom)
b) Beata Afzelius (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i Gotlandshems
styrelse
c) Ny ledamot i Gotlandshem styrelse 2017-03-27 – 2018-12-31 (efter Beata
Afzelius, MP)
(MP) Therese Sonehag, Själsö Själsövägen 5, 622 76 Visby

Från: Beata Afzelius [mailto:beata.afzelius@gotland.com]
Skickat: den 14 mars 2017 09:20
Till: Lars Frank
Ämne: Avsägelse styrelseuppdrag Gotlandshem AB
Hej, jag vill härmed meddela min avsägelse som ordinarie ledamot i Gotlandshems styrelse.
Bästa hälsningar/Best regards/Cordialement
Beata Afzelius

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-03-27

Handlingar till

Ärende 14

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
• Björn Håkansson och Olof Thomssons medborgarförslag om att flytta
reningsverket i Katthammarsvik till Östergarn. (inkom 2017-03-01) RS
2017/221

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Siv Petterssons medborgarförslag om att spara på dricksvattnet. (inkom 201703-08) RS 2017/234
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Kenneth Peterssons medborgarförslag om att döpa om del av Söderväg till
Murgatan. (inkom 2017-03-10) RS 2017/242
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till byggnadsnämnden.

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
62181 VISBY

Anr

Z017 -03- 01
REGION GOTLAND

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.

lanerar att b
a ut det amla
renin sverket i Katthammarsvik. Vi anser det vikti t
att det blir effektivavia srenin med stor ka acitet
här i samhället men detta renin sverk var dock
fel ~~ceJat redan när detJ.?y'gru;les p-å__gam:...:....::;la~
Romakloster kommuns tid. forts. i bila a
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 intemetpublicering

(8]

D

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

nteckning

J.-. '

\'~('-l.J~~

2017-02-2
N

n~·

'

dligande

Björn Håkansson. 010 Thomsson
Adress

Jacob HäQQs väQ 58 B
Postadress

623 69 Katthammarsvik
t ffelofsweden.s

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Bilaga till medborgarf6rslag om flytt av reningsverket i Katthammarsvik
(forts. från blankett)

Det bestod då endast av sedimentärdammar med breddavlopp. När det nya reningsverket sedan
byggdes ansåg man att alla besvärligheter skulle f6rsvinna, men det kom tidvis både stank och
mycket fåroreningar i viken, varvid man f6rlängde avloppsröret fårbi hamnpiren. Följden blev
att istället har badviken tidvis blivit f6rorenad med små partiklar som kommer in på stranden.
Och vid nordostliga vindar blåser vattnet ändå tillbaks in i "samhällsviken". På senare år har
avloppet breddats vid ett stort antal dagar per år varvid orenat vatten rinner ut i sjön och
f6rorenar både lokalt och Östersjön i stort. Detta kan ju åtgärdas genom utbyggnad men det
grundläggande problemet blir då kvar med reningsverket mitt i samhället.
Vi anser att det är helt fel att ha ett reningsverk mitt inne i samhället, som ligger inne i viken.
Därf6r bör hela anläggningen flyttas eller tas bort!
Idag finns det en möjlighet att ansluta sig till det avloppsnätverk som byggts i Östergam av
Nyhagens Vatten och Avlopp AB. Där släpps det renade avloppsvattnet inte ut i Östersjön utan
lagras i en damm så att det kan användas till att bevattna åkrar. Alltså ett system som både ger en
renare Östersjö, återanvänder vattnet till effektiv bevattning av livsmedelsproduktion och
återskapar grundvatten. Detta är något som Miljöregion Gotland måste ta tillvara!

Vi förslagsställare, och många i bygden, motsätter oss den planerade utbyggnaden av det
befintliga avloppsreningsverket i Katthammarsvik och yrkar på att reningsverket tas bort
från Katthammarsvik. Istället bör avloppsvattnet ledas till det miljövänliga reningssystem
som byggts vid Skags i Östergarn eller till ett nytt reningsverk vid Skags som släpper det
renade vattnet till den bevattningsdamm som byggts där.
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Region Gotland
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Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Motivering
Skriv här varf6r du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan f6reslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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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 medborgarfOrslag.

Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokf6rd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt f6rslag inte kan behandlas som ett medborgarfOrslag.
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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.

~ ~~ V ~C)\AA.

lIlcLt!

O.;l

~~

"& %.<..~ V

St~1~v

\j,

C"

VlJ.V\Ä~t (

"

\

U~~

l

lr,

-\.e

W~LL7~\fe~t

V-

l/'I cz.. -\:

"I

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.
J ag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förs g inte kan beh dIas som ett medborgarförslag.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-03-27

Handlingar till

Ärende 15

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktige har vid tidigare sammanträde, till olika nämnder
överlåtit (delegerat) nedanstående medborgarförslag för beslut. Dessa
återkommer nu för kännedom och anmälan till regionfullmäktige.

Innehåll
•

•

•

Thore Olssons medborgarförslag om gatubelysning på Bergsgatan och spotbelysning
på f.d. kalkungnen. RS 2015/795
• Tekniska nämnden 2017-02-22, § 52
• Medborgarförslag (inkom 2015-12-09)
Lars Tommy Gunzels medborgarförslag om att platsen/parken utanför S:t Nikolai
ruin ska heta Friedrich Mehlers plats. RS 2016/20
• Byggnadsnämnden 2016-06-08, § 120
• Medborgarförslag (inkom 2016-01-11)
Kerstin Königslehners medborgarförslag om att använda östra delen att Stora torget
till parkering kvällar och helger. RS 2016/68
•
•

•

•

Tekniska nämnden 2017-02-22, § 53
Medborgarförslag (inkom 2016-01-28)

Anita Ljustells medborgarförslag om tillåten enkelriktad biltrafik och parkering på
Adelsgatan under tiden september till sista maj. RS 2016/103
• Tekniska nämnden 2017-02-22, § 54
• Medborgarförslag (inkom 2016-02-12)
Jane Martells medborgarförslag om papperskorgar med hundbajspåsar.
RS 2016/253

• Tekniska nämnden 2017-02-22, § 61
• Medborgarförslag (inkom 2016-04-08)
• Glenn Axells medborgarförslag om att räfsa och göra fint i Gråboskogen.
RS 2016/286
•
•

Tekniska nämnden 2017-02-22, § 60
Medborgarförslag (inkom 2016-04-18)

•

Nore Salomonssons medborgarförslag om parkeringsavgift längs Polhemsgatan.
RS 2016/415
•
•

•

•

•

•

•

Tekniska nämnden 2017-02-22, § 55
Medborgarförslag (inkom 2016-06-14)

Sören Carlstedts medborgarförslag om cykel- och gångbana längs sydöstra
Visbyleden. RS 2016/429
• Tekniska nämnden 2017-02-22, § 56
• Medborgarförslag (inkom 2016-06-17)
Bernt Herlitz´s medborgarförslag om stigar med asfalt på innerstaden stensatta
gator. RS 2016/466
• Tekniska nämnden 2017-02-22, § 58
• Medborgarförslag (inkom 2016-06-30)
Per Tidvalls medborgarförslag om att sänka hastigheten på Valarvägen i Burgsvik.
RS 2016/589
• Tekniska nämnden 2017-02-22, § 57
• Medborgarförslag (inkom 2016-07-25)
Kjell Johanssons medborgarförslag om att färdigställa industrigatan mellan
Österbygatan och Lundbygatan. RS 2016/536
• Tekniska nämnden 2017-02-22, § 59
• Medborgarförslag (inkom 2016-08-16)
Katarina Eriksdotters medborgarförslag om del av badplatsen avsedd särskilt för
hundar. RS 2016/699
•
•

Tekniska nämnden 2017-02-22, § 62
Medborgarförslag (inkom 2016-10-28)

Protokoll

Tekniska nämnden 2017-02-22

TN § 52

Medborgarförslag - sätt upp gatubelysning på Bergsgatan från
Rackethallen upp till Galgberget
AU §30
TN 2016/693

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse 2017-01-17
- Medborgarförslag 2015-12-09

Tekniska nämndens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Bakgrund

Thore Olsson har i ett medborgarförslag framfört önskemål om gatubelysning på
Bergsgatan från Rackethallen och upp till nya byggnationen på Galgberget.
Han vill också att den gamla kalkugnen vid vägen belyses med en spotbelysning.
Bedömning

Bergsgatan slutar vid Rackethallen. Längre norrut blir det enligt gällande plan parkmark.
Det gick tidigare en stig förbi kalkugnen men den breddades i samband med
utbyggnaden av kvarteret Sjöliljan. Stigen går genom naturreservatet underhålls inte och
snöröjs inte heller.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås.

Expedieras:
Regionstyrelsen, förslagsställaren

Justerare:
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Motivering
Skriv bär varfOT du anser att regionfull.miktige bör rana det beslut som du ovan föreslagit Räcker inte
utrymmet fortsätter du pi ett ell~r flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Information om behandUng av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften alt handlägga ditt medborgarforslag 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 medborgarforslag.
J"g samtycKer tili1.initimt!lpu~~·~rii-:J..Ig
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställa re m.m.
Dfuukallsn inr~ vara an.onym utan det måste gA att utreda om du är folkboJdOrd på Gotland
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Byggnadsnämndens sammanträde 2016-06-08

Protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2016-05-25

BN § 120

Medborgarförslag om namnsättning av parkmark vid S:t Nicolai
B 12016 / 1055
- SBF den 12 maj 2016
Au § 113

Byggnadsnämndens beslut
•

Byggnadsnämnden beslutar att parkmarken framför S:t Nicolais ruin fastställs till
Mehlers plats.

•

Tillvekning och uppsättning av vägnamnskyltar och kostnaden för detta ska
ombesörjas av fastighetsägare eller samfallighetsförening.

•

Samhällsbyggnads förvaltningen adressätter området med adressplatser och
underrättar berörda fastighetsägare och instanser om beslutet.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen tillstyrker medborgarförslag (RS 2016/20) om att
platsen utanför S:t Nicolais ruin (Kultudraien) ska namnges efter Friedrich Mehler och
ges namnet Mehlers plats.
Ärendebeskrivning

Friedrich Mehler föddes år 1896 i Frankfurt am Main, Tyskland. Där var han verksam
som kompositör och framträdde även med stor framgång som solist på piano och violin
innan han aven slump hamnade på Gotland. Läkaren Josef Lundahl vände sig till
musikhögskolan i Berlin med förfrågan om det fanns någon elev som var intresserad att
komma till Visby några sommarmånader för att lära honom musikteori och
kontrapunkt. Så småningom gick erbjudandet till Mehler, som accepterade och kom till
Visby i juni 1921. Mehler hade sedan tidigare viss anknytning till Sverige, då hans
farmors far Ignaz Lachner verkat som hovkapellmästare i Sthlm 1858-60 och
sommartid med sin familj bott i Visby.
Mehler blev snabbt aktiv i Visbys musikliv. Egentligen ville han inte stanna kvar; hans
mål var att bli operakapellmästare i Tyskland. Musikaliska sällskapet på ön erbjöd
honom dock intressanta uppdrag och snart var Mehler mycket aktiv inom det
gotländska kulturella livet och beslöt sig för att stanna i Visby.
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Byggnadsnämndens sammanträde 2016-06-08

Protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2016-05-25

BN § 120
Friedrich Mehler har en gedigen meritlista inom det gotländska musiklivet under sina 60
verksamma år på ön.
Bland annat som ledare för Musikaliska sällskapet i Visby 1921-65, dirigent i Visby
allmänna sångföreningen o förste förbunds dirigent i Gotlands sångarförbund 1924--54,
ledare för Visby konsertförening 1940-56, dirigent i Sångsällskapet NS 1946-69,samt
lärare i musik vid kommunala flickskolan i Visby 1946-64.
Friedrich Mehlers kanske största konstnärliga bidrag till öns kulturliv är som teaterchef,
dirigent och konstnärlig ledare för Ruinspelen i Visby år 1929-80. Imusikskådespelet
Petrus de Dacia fick publiken i S:t Nicolai ruin i Visby nästan varje sommar från 1929
till 1990 följa gotlänningen Petrus de Dacia, känd som Sveriges första författare, under
hans liv i dominikanklostret i Visby och hans möte med Christina av Stommeln under
en resa till Tyskland. Handlingen utspelar sig under andra hälften av 1200-talet.
Verket skrevs under 10 dagar våren 1929 av tonsättaren Friedrich Mehler och läkaren
och författaren Josef Lundahl. Samma sommar, den 4 augusti 1929, var det dags för
urpremiär i S:t Nicolai ruin, där Petrus de Dacia tros ligga begravd. Allt sedan dess har
familjen Mehler förvaltat och vidareutvecklat verket, som hann uppföras över 750
gånger under drygt 60 år.
Ruinspelet är en viktig del i Visbys 1900-talshistoria. Besökarna vallfärdade hit varje
sommar från hela världen, och flera år efter att spelet lades ner fortsatte
biljettförfrågningar att komma in. 2009, 80 år efter urpremiären hölls en utställning i
ruinen under ledning av Friedrich Mehlers barnbarnsbarn Karin Mehler.
Mehler har efterlämnat en stor och rikt varierad samling kompositioner, bl a två
symfonier, två violinkonserter och flera pianoverk. Hans stil är romantisk och melodiös
med kontrapunktiska inslag och målande harmonik. Han gjorde även många
bearbetningar av folkmusik, operetter och wienermusik. Folkmusiken låg Mehler varmt
om hjärtat och han bidrog aktivt vid genomförandet av många spelmansstämmor.
Många lokala talanger fick sin utbildning i Mehlers musikskola. Han var god pedagog
och betydde mycket som musikalisk inspirationskälla för såväl skolelever som
körsångare, orkestermusiker och operasångare. Hans musikalitet präglades aven god
portion humor, vilket bl a framkom under repetitionerna och märks i flera av hans
kompositioner. Mehler gjorde även en insats genom att specialarrangera stora verk så att
dessa blev möjliga att utföra i mindre sammanhang av amatörmusiker. Under den långa
Utdragsbestyrkande:
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tid Mehler var aktiv i Visby byggde han upp en rikt varierad verksamhet på musikens
olika områden. Genom hans insatser kom kör- och konsertlivet att blomstra. Förutom
som dirigent framträdde han även som pianist och violinist.
1965 mottog Friedrich Mehler kommunens kulturpris. Verksamheten i S:t Nicolais ruin,
numera Kultudraien, fortsätter i Mehlers anda. Friedrich Mehler dog år 1981 i Visby.
Källor:

J Friedrich Mehler, http:/ /sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9232, Svenskt

biografiskt lexikon (art av Leif Ekvall), hämtad 2016-04-29.
http://www.gotland.net/se-och-gora/ arkiv / ruinspelen-fyller -80-ar
Bedömning

Byggnadsnämndens bedömning är att parkmarken framför S:t Nicolais ruin,
Kultudraien, i enlighet med inkommet medborgarförslag ska namnges efter Friedrich
Mehler och få namnet Mehlers plats.
Beslutsunderlag

Ett medborgarförslag inkom 2016-01-11 till regionfullmäktige ang. namnsättning av
markområdet framför S:t Nicolais ruin (Kultudraien) (RS 2016/20). Ärendet har
överlämnats till byggnadsnämnden. Förslagsställaren föreslår att platsen/marken skall
namnges efter Friedrich Mehler. Medborgarförslaget bifogas i denna tjänsteskrivelse.
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Förslaget
Skriv här kortf:lIIat vad du anser alt regionfulLmäk:tige skall besluta om. Texta tydlig!.

Motivering
Skriv här vanor du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du pi ett eller Oen. fristAende ark. som fogas till detta. Texta tydligt.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften aU handlägga ditt mcdborgarförslag 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 medborgarforslag.
Jag samtycker till intemetpublicering
Jag ~tycker inte tiU intemetpublicering
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Protokoll

Tekniska nämnden 2017-02-22

TN § 53

Medborgarförslag. Använd östra delen av Stora Torget till
parkering kvällar och helger
AU §31
TN 2017/704

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse 2017-01-17
- Medborgarförslag 2016-01-28

Tekniska nämndens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Bakgrund

Kerstin Königslehner har i ett medborgarförslag framfört önskemål om att den östra
delen av Stora Torget skall få användas till parkering kvällstid och helger då inga andra
evenemang tar upp ytan. Som skäl anger hon att om man bor på landsbygden och vill
delta i någon aktivitet i innerstaden finns det sällan parkeringsmöjligheter. Det finns gott
om trottoarer för fotgängare så några fler bilar skulle inte störa någon. Det finns risk att
innerstaden blir en ”död” stad på kvällar och helger särskilt under vinterförhållanden då
det är isigt och halt.
Bedömning

I samband med att Stora Torget byggdes om angavs vilka delar som skulle vara till för
torghandel, event, uteserveringar och parkering. På sommaren finns endast ett fåtal
parkeringsplatser på torget men det sammanfaller med bilförbudet så det upplevs inte
som något problem. Under resten av året är halva torget upplåtet för parkering. Hela
Stora Torget är gångfartsområde vilket bland annat innebär att det är parkeringsförbud
överallt där det inte är skyltat parkering. Förvaltningen delar inte uppfattningen att det
råder brist på parkeringsplatser på Stora Torget
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås.

Expedieras:
Regionstyrelsen, förslagsställaren
Justerare:
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullm!1ktige skall besJuta om. Texta tydligt.

Jag önskar aU östra delen av Stora Torget skall få
användas till oarkerina kvällstid och helger då inga
andra evenemana tar uoo ytan.
Motivering
Skriv här varRse du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan #breslagit. Räcker inte

utrymmet fo rtsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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aktivitet i innerstaden finns det sällan
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nåaon. Det är risk aU innerstaden blir en "död" stad
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften aU handlägga ditt medborgarf6rslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet j protokoll, kallelser

och handlingar som behandlar detta medborgarforslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan del måste gå alt ulreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullstastdiga uppgifter kan leda till att din fbrs lag inle kan behandlas som ett medborgarfbrslag.
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Protokoll

Tekniska nämnden 2017-02-22

TN § 54

Medborgarförslag. Tillåt enkelriktad biltrafik och parkering på
Adelsgatan september till sista maj
AU §32
TN 2016/1007

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse 2017-01-17
- Medborgarförslag 2016-02-12

Tekniska nämndens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Bakgrund

Anita Ljustell har i ett medborgarförslag föreslagit att Adelsgatan öppnas upp för
enkelriktad biltrafik under tiden september till sista maj. Samt att möjlighet ges att
parkera i samma riktning. Som skäl anger hon att många affärsidkare på Adelsgatan
lever ett tufft liv på grund av få besökare. Hon själv och andra drar sig för att besöka
Adelsgatans affärer för att det är långt att gå om butiken ligger en bit in på gatan. Förr i
tiden var det genomfart och även möjligt att parkera efter ena sidan. En återgång till
detta skulle göra att gatan öppnar upp och får ett betydligt lyft.
Bedömning

Adelsgatan blev gågata året om 2004 efter att försök med olika tidsperioder pågått i 30
år. De flesta inblandade även dåvarande Adelsgatans förening ansåg att det var ett bra
beslut. Gatan blev tillgänglig för gående och cyklister på helt annan sätt än tidigare. Alla
kantstensparkeringar togs bort vilket fick till följd att många trafikskyltar kunde tas ner.
Den som är funktionshindrad och har särskilt parkeringstillstånd får köra in på
Adelsgatan och även parkera i tre timmar. Den som har svårt att gå men inte har
parkeringstillstånd kan bli skjutsad in men fordonet får då inte parkeras. Att ta bort
Adelsgatan som gågata är inget som främjar världsarvet och är ingen fråga som drivs av
handlarna i Visby Centrum AB.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås.

Expedieras: Regionstyrelsen, förslagsställaren
Justerare:
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

het

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan roreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Mån a affärsidkare

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarf6rslag 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 medborgarf6rslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarrorslag.
Datum

2016-02-1
Namnförtydligand

Anita Liustell
Monsunväqen 3 a

Adress

Postadress

62266 Gotlands T ofta
bredband.net
Region Gotland - blankett tör medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokoll

Tekniska nämnden 2017-02-22

TN § 61

Medborgarförslag om att uppföra 1-2 papperskorgar med
hundbajspåsar i området Länna.
AU §39
TN 2016/1178

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse 2017-01-31
- Medborgarförslag 2016-04-08

Tekniska nämndens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Bakgrund

Förslagsställaren föreslår att Region Gotland sätta upp 1-2 papperskorgar med
hundbajspåsar i området Länna, söder om Skattemyndigheten runt fotbollsplan mm.
”Området är som en soptipp allt möjligt slängs i området. Många rastar hundar
här.”
Bedömning

Region Gotland har i dagsläget väldigt många soptunnor utplacerade i arbetsområdet
Visby utanför ringmuren och fler papperskorgar planeras inte att placeras ut. En
bedömning kommer att göras om man kan flytta befintliga papperskorgar och hitta
bättre placeringar för dem. Region Gotland har ett avtal med ett visst antal placeringar
av stationer med hundbajspåsar och de är geografisk jämnt fördelade i Visby och fler
stationer är inte planerade. Region Gotland arbetar inte med speciella papperskorgar för
hundbajs. Förskolan bygger saker och ibland kan det ligga material från deras
byggnationer i området som kan se lite skräpigt ut.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås.

Expedieras:
Regionstyrelsen, förslagsställaren
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

~Region
Gotland

mr

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
62181 VISBY

Änr

2016 -04- 08
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

1-2

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

[8J

D

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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Postadress
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Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokoll

Tekniska nämnden 2017-02-22

TN § 60

Medborgarförslag om att räfsa och göra fint i Gråboskogen
AU §38
TN 2016/1176

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse 2017-01-31
- Medborgarförslag 2016-04-18

Tekniska nämndens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Bakgrund

Ett medborgarförslag inkom för handläggning 2016-05-13. Förslagsställaren föreslår att
Region Gotland mot en symbolisk summa engagerar Visbys grundskolor i att räfsa/faga
i Gråboskogen eftersom förslagsställeran anser att detta behövs. Förslaget är att detta
skulle genomföras som praktikdagar med parkpersonal som handledare.
Bedömning

Region Gotland har under förra vintern, med hjälp av så kallat LONA-bidrag från
Länsstyrelsen, genomfört en omfattande röjning av undervegetation samt gallring i
Gråboskogen. Teknikförvaltningens ordinarie budget räcker inte till för att årligen
underhålla denna röjningsinsats. Gata- parkenheten har tidigare år genomfört olika
projekt där elever från Gotlands grundskolor engagerats. I och med besparingar finns
tyvärr inte längre utrymme, varken ekonomiskt eller tidsmässigt, att åta sig sådana
projekt.
Förtydligande: Områdets namn är Skolbetningen.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås.

Expedieras:
Regionstyrelsen, förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

9

Region

mr Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
62181 VISBY

Anr

2016 -n~- 18
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

l

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

~

D

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.

/9)(-€11
Adress

pc:

Postadress

02

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

2016-04-14

Hej Regionen
Jag undrar om ni kan fråga Visby grundskolor här på Gotland från åk. 5 till 9 om
någon skola kan räfsa och göra fint i Gråboskogen mot en symbolisk betalning
som sedan kan användas till ex en studieresa det var länge sedan det gjordes
något där. Jag tycker det skall räfsas eller fagas i Gråboskogen varje år.
En grupp elever med parkjobbare som handledare kan ha praktikdagar för att
se hur det går till.
Med vänliga hälsningar / Glenn
Glenn Axell
Petarvegård Sanda 495
62379 Klintehamn
Tel. 076 -3905882

Protokoll

Tekniska nämnden 2017-02-22

TN § 55

Medborgarförslag - Varför fri parkering på Polhemsgatan?
AU §33
TN 2016/1617

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse 2017-01-17
- Medborgarförslag 2016-06-14

Tekniska nämndens beslut
• Medborgarförslaget anses besvarat med teknikförvaltningens skrivelse.

Bakgrund

Nore Salomonsson har i ett medborgarförslag ställt ett antal frågor men inte föreslagit
några åtgärder eller önskemål om ändringar. Han frågar varför det är fri parkering på
Polhemsgatan när det är avgift på Polhemsplats. Han undrar också varför
Cederströmsgatan inte har fri parkering och varför Polhemsgatan särbehandlas.
Bedömning

På Polhemsgatan gäller 24 timmars parkering. Det är den parkeringsreglering som är
den vanligaste i alla villaområden i Visby. På Cederströmsgatan är parkeringstiden
begränsad till 2 timmar med p-skiva och vissa delar är reserverade för parkering av
bussar sommartid. Att det är reglerat till max 2 timmar beror på att det tidigare var
väldigt svårt för de som har koloniträdgård vid Cederströmsgatan att hitta någon
parkering. Koloniträdgårdarna har ingen parkering på kvartersmark. Det är fullt möjligt
att införa parkeringsavgift även på Polhemsgatan men förvaltning har hitintills inte
ansett att det är behövligt. Om regleringarna på Polhemsgatan ändras kommer det att
även gälla alla boenden utmed gatan. Att erbjuda gratis 24 timmars kantstensparkering i
villaområden ser förvaltningen inte som något problem. Om någon som arbetar i Visby
väljer att parkera lite längre från centrum för att undvika parkeringsavgifter är det något
som får ses som positivt eftersom det frigör platser i mer centrala lägen som är viktiga
för näringslivet.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
• Medborgarförslaget anses besvarat med teknikförvaltningens skrivelse.
Expedieras: Regionstyrelsen, förslagsställaren
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

~Region
Gotland

mr

MEDBORGARFÖRSLA~G~________~
Änr

Till

Regionfullmäktige i
Region Gotland
62181 VISBY

2016 -06- 1 4
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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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 medborgarfårslag 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 medborgarfårslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att d~tt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokoll

Tekniska nämnden 2017-02-22

TN § 56

Medborgarförslag - bygg en gång och cykelbana på sydvästra
sidan av Visbyleden
AU §34
TN 2016/1618

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse 2017-01-17
- Medborgarförslag 2016-06-16

Tekniska nämndens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Bakgrund

Sören Carlstedt har i ett medborgarförslag föreslagit att Regionen skall bygga en gång
och cykelbana på sydvästra sidan av Visbyleden mellan Bilcityrondellen och före detta
soldathemmet. Han uppger att det förekommer mycket promenad, jogging och
motionslopp på den sträckan och då vägrenen är mycket smal så behövs det en gång
och cykelbana för att separera gång och biltrafik.
Bedömning

Region Gotland är inte väghållare på aktuell vägsträcka. Om det skall anläggas en gångoch cykelväg på föreslagen sträcka är det Trafikverket som skall stå för anläggningen.
Området saknar gällande detaljplan. När en detaljplan för området tas fram kan behovet
av en gång- och cykelväg beaktas.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås.

Expedieras:
Regionstyrelsen, förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

~Region
~ Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
62181 VISBY

A N K o M 2016 -06- 16
Förslaget

Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

t cker att re ionen ska b
a ån och
c kelbana å s dvästra sidan av Visb leden alltså
mellan Bilci rondelen och föredetta soldathemmet
På samma sida som Oskarstenen
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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D

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2016-06- 16

Namnteckning

/"~."
J~.~

~~
,,~-

Namnförtydligande

Sören Carlstedt
Adress

SiriusQatan2
Postadress

62140 Visby
E-postadress

soren.carlstedt@comhem.se

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokoll

Tekniska nämnden 2017-02-22

TN § 58

Medborgarförslag. Stigar med asfalt på innerstadens stensatta
gator
AU §36
TN 2016/2343

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse 2017-01-17
- Medborgarförlag 2016-06-30

Tekniska nämndens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Bakgrund

Bernt Herlitz har i ett medborgarförslag framställt önskemål om att asfalt som läggs i
samband med gatuarbeten i Visby innerstad skall behållas och förses med kantsten för
att underlätta för rörelsehindrade och göra innerstan tillgängligare för alla.
Bedömning

Efter grävningar i gatorna i innerstan ersätts gatstenen tillfälligt med oljegrus. När
schakten har satt sig återställs ursprunglig beläggning som i innerstan kan vara
storgatsten, smågatsten eller kullersten. Grävningarna asfalteras således inte. Att asfaltera
gångstråk i innerstan skulle förbättra tillgängligheten men är inte möjligt med tanke på
världsarvet.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås.

Expedieras:
Regionstyrelsen, förslagsställaren
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

~Region

-mr Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
62181 VISBY

Änr

2016 -06- 3 O
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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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.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarfårslag 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 medborgarfårslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokoll

Tekniska nämnden 2017-02-22

TN § 57

Medborgarförslag. Sänk hastigheten på Valarvägen i Burgsvik
AU §35
TN 2016/2342

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse 2017-01-17
- Medborgarförslag 2016-09-08

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden hänvisar sökanden till Länsstyrelsen för handläggning av ärendet.

Bakgrund

Per Tidvall har i ett medborgarförslag framfört önskemål om hastighetsbegränsning till
40 kilometer i timmen på Valarvägen i Burgsvik.
Bedömning

Valarvägen är en enskild väg och ligger utanför gränsen för tättbebyggt område
Burgsvik. Hastighetsbegränsning av enskilda vägar utanför tättbebyggt område
handläggs av Länsstyrelsen.
Eva Gahnström (C) frågade om Valarvägen är en enskild väg med eller utan statsbidrag.
Svar från förvaltningen: Länsstyrelsen avgör alla frågor om hastighetsbegränsning på
enskild väg utanför tätbebyggt område, oavsett om vägen har statsbidrag eller inte.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget yttrande.

Expedieras:
Regionstyrelsen, förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

'Gotla,nd

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
62181 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta ty dligt.

~e

bilaga

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du OVClll föreslagit. Räcker inte
utJynunet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Tex.1a tydligt.
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öllaga

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hand lägga 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

Förslagsställare

~

O

01.01.

Du kan inte vara anonym utan det måse-g~t u~e~u...äl;jo l kbokförd på Gotland.
Of'ullständiga uppgifter kan leda tiU t d~~;'Ö)sI<%(~'ptYfan b ~l '~ldlas som ett medborgarförs lag.
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Per Tidvall
Adress

Se Bilaqa
Postadress

Se Bilaqa
E-pos tadress

Se bilaqa

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011 -03-01

Sidan 1 av 2

Regionstyrel sen
Region Gotland
Medborgarförslag
Visby

Burgsvik 2016-07-22

Medborgarförslag
Detta förslag avser Valarvägen som går från Burgsvik hamn till Valar. Vi är permanentboende längs
denna väg .
Vägen är en mycket smal grusväg där två bilar av normalstorlek inte utan särskild försiktighet kan
mötas. Under sommarhalvåret är vägen starkt trafikerad framför allt av gående. Det är ett
uppskattat promenadstråk för både motionärer, småbarnsföräldrar samt hundägare . Det finns flera
skymda utfarter direkt ut på vägen . Vägen är idag skyltad med fartgräns 70 km/t. Detta är en direkt
farlig hastighet året om och under sommarhalvåret livsfarlig med många gående, springande och
cyklande personer. Detta avser både stora och små. Dessutom finns lång raksträckor som inbjuder
till högre farter. Med anledning av vad som ovan redogjorts för hemställer undertecknad om en
permanent sänkning av hastigheten till 40 km/t .
Jag inkluderar I bilaga några bilder som exemplifierar trafiksituationen på Valarvägen.
Med vänlig hälsning

Per Tidvall
Adress: Valarvägen 9, 62335 Burgsvik
Telefon: 070 6354380
Email: per@tidvall.com

•

Protokoll

Tekniska nämnden 2017-02-22

TN § 59

Medborgarförslag. Färdigställ industrigatan
AU §37
TN 2016/2344

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse 2017-01-17
- Medborgarförslag 2016-08-16

Tekniska nämndens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Bakgrund

Kjell Johansson har i ett medborgarförslag framfört önskemål om att industrigatan
mellan Österbygatan och Lundbygatan mellan Gotlands Slagteri och
Gotlandsspecialisten färdigställs och förses med gatubelysning. Som skäl anges att han
vill få bort trafikbuller dygnet runt av alla lastbilar som kör fram och tillbaka. Skräp
ramlar konstant av lastbilarna då dessa ej har täckta flak. Hastigheten respekteras inte av
yrkestrafiken, inte ens av kommunens latrinbilar. Skyltad hastighet 50 km/h är dessutom
fort med tanke på alla barnfamiljer som bor längs Österbyväg. Österbyväg är konstant
kantad av glassplitter, plåt, papper och plast. Latrindoften skulle också försvinna, inget
mer latrin i dagbrunn.
Bedömning

En förlängning av Smidesgatan fram till Lundbygatan är inte möjlig med gällande
detaljplan. Området är utlagt som parkmark i gällande plan. Om väg skall byggas enligt
förslaget krävs en detaljplaneändring.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås.

Expedieras:
Regionstyrelsen, förslagsställaren
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

9

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

~Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
62181 VISBY

Änr

2016 -08- 16
REGlO!' GOTLAND
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Färdigställ industrigatan mellan Österbygatan och Lundbygatan
mellan Gotlands Slagteri och Gotlandsspecialisten samt
gatulysen på densamma

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.

Att få bort trafikbuller dygnet runt av alla lastbilar som kör fram Miljövinst
och tillbaka .. Skräp ramlar konstant av lastbilarna då dessa ej har HÄLSOVINST
täckta flak. Hastigheten respekteras inte av yrkestrafiken, inte
Säkerhet för
ens av kommunens (regionens latrinbilar) • SO km/h är dessutom
boende
fort med tanke på alla barnfamiljer som bor längs österbyv~.
Bullerminsknin~
Tilläggas ska att Österbyväg konstant är kantad av glassplitter
Säkerställand
Alltså plåt, papper, plast och glassplitter vore skönt att slippa.
oav vq.ttenskydds
Latrindoften skulle försvinna, inget mer latrin i dagbrunn i ikX~iIK~~~~xXområde

Information om behandling av personuppgiftelVattenskyddsområdet
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarfdrslag 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 medborgarfdrslag.
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Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till intemetpublicering

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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Tekniska nämnden 2017-02-22

TN § 62

Medborgarförslag om att införa särskilda hundbadzoner.
AU §40
TN 2016/2772

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse 2017-01-31
- Medborgarförslag 2016-12-09

Tekniska nämndens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Bakgrund

Ett medborgarförslag inkom för handläggning 2016-12-09. Förslagsställaren föreslår att
Region Gotland inför särskilda hundbadzoner på de allmänna badplatserna på Gotland
med tanke på att sådana zoner förekommer hos vissa kommuner på fastlandet.
Bedömning

Region Gotland erbjuder i dagsläget service vid 44 badplatser runt Gotland. Enligt de
Allmänna lokala ordningsföreskrifterna gäller hundförbud under badsäsong vid 13
stycken av dessa badplatser.
Olika kommuner på fastlandet hanterar denna fråga på olika sätt. Vissa inför
hundbadzoner på allmänna bad, vissa har hundbad där det inte är badbart för
människor och vissa hänvisar till att hundägaren enligt allemansrätten har rätt att vistas
och bada med sin hund på alla platser där det inte uttryckligen är förbjudet förutsatt att
hundägaren följer allmänna bestämmelser gällande koppling och kontroll.
Teknikförvaltningen gör bedömningen att det finns möjlighet för hundägare på Gotland
att besöka ett stort antal allmänna badplatser där det inte gäller hundförbud. Utöver de
allmänna baden finns runt Gotland även i övrigt goda möjligheter att med hund besöka
övriga stränder som saknar kommunal service. Således bör det inte föreligga något
avgörande behov att införa särskilda hundbadzoner på Gotlands allmänna badplatser.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•
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Motivering
Skriv här varfOr 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.
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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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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan led till att ditt fOrslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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Interpellationer
Innehåll
• Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maeckers (MP) svar
på Gunne Lindbys (C) interpellation om kostnad för medicinskt
färdigbehandlade patienter. RS 2017/207
• Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Karin Perssons (Fi)
interpellation om situationen för de ensamkommande barn och unga som
fyllt eller åldersuppskrivits till 18 år.
Interpellationen föreslås bli bordlagd då Karin Persson inte kan närvara

Interpellation till ordförande i HSN
Kostnad för medicinskt färdigbehandlade patienter.
Enligt uppgift ska medicinskt färdigbehandlade patienter få komma till korttidsboende
under tiden planeringen inför hemgång eller annat boende pågår. Dyrbara platser på
Visby lasarett ska inte utnyttjas till patienter som inte behöver dem, för att undvika
överbeläggningar, platsbrist och för att spara pengar. Arbetet med att få till stånd
smidiga processer har pågått i många år, och har rapporterats som framgångsrikt.
Stämmer verkligen detta?
Jag har nyligen på nära håll upplevt hur en person som varit medicinskt
färdigbehandlad på Visby Lasarett blivit kvar där i sju dagar i väntan på hemgång.
Inget korttidsboende erbjöds. Detta var tredje gången inom ett kalenderår som samma
patient fick vänta på hemgång i flera dagar utan att erbjudas korttidsboende.
Hur ser patientflödena på lasarettet ut?
Lever HSN upp till satta målsättningar?
Hur följer HSN upp att flödena fungerar som det är tänkt?
Finns det statistik på hur många dagar medicinskt färdigbehandlade patienter blir kvar
på Visby lasaretts vårdavdelningar?
Hur fungerar samarbetet med SON?
Visby 2017-02-27
Gunnel Lindby (C )

Interpellation:
Situationen för de ensamkommande barn och unga som fyllt eller åldersuppskrivits till 18 år

Till: Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson
Situationen för de ensamkommande barn och unga som befinner sig på Gotland är svår på många
sätt. Något som ytterligare försvårar deras situation inträffar när de fyller eller åldersuppskrivs till
18 år. De måste då, mitt i en uppslitande och psykiskt påfrestande asylprocess lämna sitt HVB-hem,
sin boendepersonal, sin skola, sin god man, sina vänner och hela sitt sociala sammanhang för att
flytta till ett av Migrationsverket anvisat asylboende för vuxna på fastlandet.
Några tar detta erbjudande och flyttar till fastlandet men många vill stanna kvar i sin skola och sina
trygga sociala sammanhang som de byggt upp under ca ett och ett halvt år på Gotland. Det har visat
sig att det kan hända att ungdomen tilldelas ett boende långt från närmaste gymnasieskola, vilket
gör att de måste avbryta sina studier. Det finns också exempel på ensamkommande som hamnat på
asylboenden för vuxna med destruktiv miljö med alkohol och droger.
De ensamkommande som väljer att stanna på Gotland måste ordna eget boende själva, men få har
råd att betala någon hyra. Detta kan leda till utanförskap, hemlöshet och i längden kanske också
kriminalitet och social oro i det gotländska samhället, något som i högsta grad oroar polisen på Gotland. För de unga som har och behöver en etablerad psykologkontakt på BUP innebär också 18 årsdagen en katastrof vilket kan leda till ökade självskadebeteenden och suicidrisk. Vid 18-årsdagen
försvinner även rätten till god man, ett stöd som kan vara ovärderligt i asylprocessen.
Under 2017 kommer runt 50 ensamkommande fylla 18 år på Gotland (SOF). Hur många som kan
komma att åldersuppskrivas vet vi inte. Situationen är brådskande, allvarlig och kräver att Gotland
är redo att ta sitt medmänskliga och humanitära ansvar.
Mina frågor är därför:
- Hur arbetar Region Gotland med boendesituationen för de ensamkommande unga som fyllt eller
åldersuppskrivits till 18, som måste lämna sina HVB-hem men vill stanna på Gotland?
- Finns möjlighet för ensamkommande som åldersuppskrivits till 18 år att få behålla sin god man på
Gotland?
- Finns möjlighet för ensamkommande som fyllt eller åldersuppskrivits till 18 år att få behålla sin
kontakt med BUP på Gotland?

Karin Persson, Feministiskt initiativ
Visby 27/2 2017

