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Tjänsteskrivelse
BN 2016/9829
22 mars 2017

Anna Bäckstäde

Byggnadsnämnden

”Ratta Grönt” - delegation
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden ger fö rvaltningschef Johan Å berg delegation att fatta beslut i
ärenden som uppkommer med anledning av projektet Ratta Grö nt såsom att
fastställa villkor fö r fö rmån, besluta om fö rmån och besluta om indragning av
fö rmån.

Sammanfattning

Alla energi- och klimatrådgivare i landet fick under hö sten 2016 mö jlighet att sö ka
extra projektpengar från Energimyndigheten fö r tillfälliga projekt under 2017.
Gotland var en av de kommuner som fick pengar till sin idé ”Ratta Grö nt”.
Gotland har under de senaste åren genom olika projekt och upphandlingar fått en
mycket bra tillgång påinfrastruktur fö r gas- och elfordon. Projektet ”Ratta Grö nt”
syftar till att ändra attityd, i positiv riktning, och ö ka kunskapen om lokala alternativa
drivmedel och fossilbränslefria fordon hos barnfamiljer påö n. Detta fö r att
målgruppen ska ö verväga att skaffa en gas- eller elbil vid sitt nästa bilkö p. Projektet
ska genom testpiloter, deltagande påolika evenemang och via sociala medier sprida
budskapet om hållbara transporter. Vi kommer att engagera 3-4 testfamiljer som ska
fåprova en el- eller gasbil under ett halvår. De ska sedan via sociala medier berätta
om sina upplevelser. Projektet kommer ocksåatt synas i olika former under
Almedalsveckan.
Bedömning

Fö rvaltningens bedö mning är att det under projektets gång behö ver fattas beslut
kring olika frågor. Fö r att underlätta hanteringen fö reslår fö rvaltningen att
Byggnadsnämnden ger fö rvaltningschef Johan Å berg delegation att fatta beslut i
ärenden som uppkommer med anledning av projektet såsom att fastställa villkor fö r
fö rmån, besluta om fö rmån och besluta om indragning av fö rmån.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende BN 2017/876
11 april 2017

Byggnadsnämnden

Delårsrapport 1
Förslag till beslut

• Byggnadsnämnden godkänner delårsrapport 1.

Bakgrund

I delårsrapport 1 (januari - mars) gö rs en summarisk lägesrapport utifrån
verksamhetsplan och koncernstyrkort samt inträffade viktigare händelser under årets
tre fö rsta månader. Tyngdpunkten i rapporten är det ekonomiska läget,
årsprognosen, personaluppfö ljning och vilka åtgärder som ska vidtas vid befarat
underskott. Rapporten bereds i regionstyrelsen och ö verlämnas till fullmäktige med
fö rslag till beslut.
Sammanfattning

Den ekonomiska prognosen fö r byggnadsnämnden visar påett utfall enligt budget fö r
2017.
Periodens resultat fö r byggnadsnämnden är negativt med 647 tkr. Nämndens
kostnader och intäkter har periodiserats enligt gällande anvisningar.
Byggnadsnämndens budget och utfall för perioden januari-mars 2017

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget
januari mars, tkr

Utfall
januari mars, tkr

Avvikelse
januari mars, tkr

Budget
helår
2017

Prognos
helår
2017

8 528

6 635

- 1 893

34 123

32 878

- 12 955

- 11 709

1 246

- 51 824

- 50 579

- 4 427

- 5 074

-647

- 17 701

- 17 701

En uppfö ljning av bygglovsärenden visar att inga ärendetyper fullt ut klarar kravet på
10 veckors handläggningstid enligt plan- och bygglagen (PBL).
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Tjänsteskrivelse
Ärende MHN 2017/1492

Inom enhet bygg lanseras den nya e-tjänsten och är klar att användas från och med
april 2017. Den nya e-tjänsten innebär att medborgarna kan genomfö ra 5 typer av
ärenden digitalt, det är bygglov, fö rhandsbesked, planbesked, nybyggnadskarta och
utstakning/läges kontroll. Denna e-tjänst kommer att utö kas med ytterligare tjänster,
man har just nu 6 stycken ytterligare tjänster som man räknar med att lansera under
våren. Varav 2 stycken lanseras redan under april, det är anmälan eldstad och
anmälan kontrollansvarig. Detta arbete behö ver fortsatt vara hö gt prioriterat fö r att
kontinuerligt utvecklas med fler digitala tjänster.
Arbetet att fåtill detaljplanearbetet fö r Visborgsområdet intensifieras fö r att
fö rverkliga ett byggande enligt strukturplanens intentioner. Här pågår nu ett arbete
att synkronisera olika intressenter och fåtill ett antal detaljplanearbeten som
ö vergripande hänger ihop med visionen att skapa en ny stadsdel med ekologisk
profil. Ö versiktsplanen "fö rdjupad ö versiktsplan fö r Ö stergarnslandet" har varit ute
pågranskning med ett välbesö kte mö te i Ö stergarns bygdegård.
Byggnadsnämnden har 154 medarbetare totalt, vilket är en ö kning med 4
medarbetare från årsskiftet. Av 154 medarbetare är 63 kvinnor och 91 är män. 143
medarbetare är tillsvidareanställda, varav 58 är kvinnor och 85 är män. 11
medarbetare är visstidsanställda, varav 5 är kvinnor och 6 är män.
Visstidsanställningarna är i fö rsta hand vikarier fö r tillsvidareanställda som är
tjänstlediga. 3 av dem har allmän visstidsanställning med tidsbegränsade
arbetsuppgifter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef

Skickas till
Registraturen
Regionstyrelsen/ekonomi, kvalitet och styrning
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1. Sammanfattande kommentar måluppfyllelse
Den ekonomiska prognosen för byggnadsnämnden visar på ett utfall enligt budget för
2017.
Periodens resultat för byggnadsnämnden är negativt med 647 tkr. Nämndens kostnader
och intäkter har periodiserats enligt gällande anvisningar.
1.2 Byggnadsnämndens budget och utfall för perioden januari-mars 2017

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget januari mars, tkr

Utfall januari mars, tkr

Avvikelse januari -mars,
tkr

Budget
helår
2017

Prognos
helår
2017

8 528

6 635

- 1 893

34 123

32 878

- 12 955

- 11 709

1 246

- 51 824

- 50 579

- 4 427

- 5 074

-647

- 17 701

- 17 701

En uppföljning av bygglovsärenden visar att inga ärendetyper fullt ut klarar kravet på 10
veckors handläggningstid enligt plan- och bygglagen (PBL).
Inom enhet bygg lanseras den nya e-tjänsten och är klar att användas från och med april
2017. Den nya e-tjänsten innebär att medborgarna kan genomföra 5 typer av ärenden digitalt, det är bygglov, förhandsbesked, planbesked, nybyggnadskarta och utstakning/läges
kontroll. Denna e-tjänst kommer att utökas med ytterligare tjänster, man har just nu 6
stycken ytterligare tjänster som man räknar med att lansera under våren. Varav 2 stycken
lanseras redan under april, det är anmälan eldstad och anmälan kontrollansvarig. Detta arbete behöver fortsatt vara högt prioriterat för att kontinuerligt utvecklas med fler digitala
tjänster.

Ärendenr RS BN 2017/876 Datum 2017-04-19

Arbetet att få till detaljplanearbetet för Visborgsområdet intensifieras för att förverkliga ett
byggande enligt strukturplanens intentioner. Här pågår nu ett arbete att synkronisera olika
intressenter och få till ett antal detaljplanearbeten som övergripande hänger ihop med visionen att skapa en ny stadsdel med ekologisk profil. Översiktsplanen "fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet" har varit ute på granskning med ett välbesökte möte i Östergarns bygdegård.
Byggnadsnämnden har 154 medarbetare totalt, vilket är en ökning med 4 medarbetare från
årsskiftet. Av 154 medarbetare är 63 kvinnor och 91 är män. 143 medarbetare är tillsvidareanställda, varav 58 är kvinnor och 85 är män. 11 medarbetare är visstidsanställda, varav 5 är
kvinnor och 6 är män. Visstidsanställningarna är i första hand vikarier för tillsvidareanställda som är tjänstlediga. 3 av dem har allmän visstidsanställning med tidsbegränsade arbetsuppgifter.
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2. Händelser av väsentlig betydelse
2.1 Enhet Bygg

Inom enhet bygg lanseras den nya e-tjänsten och är klar att användas från och med april
2017. Den nya e-tjänsten innebär att medborgarna kan genomföra 5 typer av ärenden digitalt, det är bygglov, förhandsbesked, planbesked, nybyggnadskarta och utstakning/läges
kontroll. Denna e-tjänst kommer att utökas med ytterligare tjänster, man har just nu 6
stycken ytterligare tjänster som man räknar med att lansera under våren. Varav 2 stycken
lanseras redan under april, det är anmälan eldstad och anmälan kontrollansvarig.
Byggnadsnämnden har anledning att tro att detta kommer att ha en stor positiv inverkan på
kvalitén på inlämnade ansökningar. Detta arbete behöver fortsatt vara högt prioriterat för
att kontinuerligt utvecklas med fler digitala tjänster.
Arbetet med tillsyn är mycket eftersatt och det finns en lång rad av ärenden att handlägga
och flera av dessa ärenden är tidskrävande. Organisationen kring tillsynsarbetet behöver utökas framöver. Detta har enheten framfört i en skrivelse till BN:s sammanträde i april-17. I
denna framgår det att det finns behov att fr.o.m. aug-17 påbörja rekrytering av två extra
personer(handläggare och inspektör) som kan arbeta mer riktat med tillsynsarbetet på BN:s
uppdrag. Dessa personer skall sedan bilda en tillsynsgrupp tillsammans med samhällsbyggnadsjurist och en ordinarie inspektör. Sammanlagt blir detta en arbetsgrupp på fyra personer.
2.2 Enhet Plan

Arbetet att få till detaljplanearbetet för Visborgsområdet intensifieras för att förverkliga ett
byggande enligt strukturplanens intentioner. Här pågår nu ett arbete att synkronisera olika
intressenter och få till ett antal detaljplanearbeten som övergripande hänger ihop med visionen att skapa en ny stadsdel med ekologisk profil. Översiktsplanen "fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet" har varit ute på granskning med ett välbesökte möte i Östergarns bygdegård.
I Visby har det tagits fram en s.k. gluggutredning-grönyteinventering som visar på lämpliga
förtätningsytor. Byggtrycket i Visby men även generellt på Gotland verkar bestå, eftersom
detaljplaneförfrågningar kommer in i en strid ström.

Ärendenr RS BN 2017/876 Datum 2017-04-19

2.3 Enhet Geografisk information

För möta behovet av ajourhållen geodata kopplat till bygglovs- och detaljplaneprocesserna
har en ny kartingenjör anställts, började 2017-04-03. Även rekrytering av en mätingenjör är
påbörjad.
Förankring av den nyligen framtagna Geodatastrategin inom KLG har skett under perioden.
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2.4 Enhet förvaltningsstöd

Under våren 2017 kommer en kommunikatör att rekryteras tillsammans med RSF. Här behöver samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Regionstyrelseförvaltningen bestämma en plan samt förutsättningar för hur detta samarbete skall genomföras. Under 2017
kommer enheten att arbeta med att se vilka andra delar av förvaltningens myndighetsutövning som kan digitaliseras inom både miljö- och hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden verksamheter. Inom ramen för detta arbete kommer enheten att ansvara för att
söka externa medel till en förstudie på temat digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.
Andra fokusområden där enheten antingen driver eller stödjer arbetet är rutiner för fakturering och förvaltningsövergripande kvalitets- och uppföljningsarbete.

3. Förväntad utveckling
Våra kunder söker sig mer och mer till webb- och e-tjänster. Utvecklingen av nya digitala
lösningar för plan- och byggfrågor pågår redan idag, men efterfrågan kommer att öka. Det
påverkar också vårt arbetssätt.
Invånarna, företagarna och våra övriga kunder ställer ännu högre krav på de tjänster nämnden har att erbjuda. Kraven handlar om tillgänglighet, servicegrad, transparens, effektivitet
samt krav på det goda samhällsbyggandet. Utmaningen för nämnden är att leverera i takt
med kundernas och invånarnas behov och samtidigt lägga sig i framkant inom samhällsbyggande och kundperspektiv.
Region Gotlands vision om att fortsätta växa med fler nya invånare per år, påverkar naturligtvis arbetsbelastningen även för verksamheterna inom byggnadsnämndens område.
Region Gotland vill snabbt kunna hantera nya företags etableringsfrågor osv. vilket ökar
behovet av ett utvecklat samarbete men även en förståelse mellan olika förvaltningar samt
inom den egna förvaltningens enheter och nämnder.

Ärendenr RS BN 2017/876 Datum 2017-04-19

Kunderna kommer att ställa krav på enklare och snabbare hantering och vill ha en istället
för flera olika kontakter. Förvaltningen ser därför ett ökat behov att integrera arbetet inom
Regionen, för att öka servicen och korta ledtiderna.
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4. Investeringsprognos
Byggnadsnämndens totala investeringspott är 800 tkr per år. Investeringsprognosen för
byggnadsnämnden beräknas till 500 tkr. Periodens utfall för investeringsutgifter är 7 tkr.
Budget Investeringsutgifter

Investeringspott

2017,
tkr

800

GIS mätinstrument
Utfall perioden
Investeringspott
Mätinstrument/GI
Kontorsinventarier
Scanning bygglovshandling
Summa perioden
Prognos

2018, tkr

2019, tkr

600

800

1 200

2020,
tkr

800

2021,
tkr

800

Totalt

3 000
1 200

7

0
7
500

Ärendenr RS BN 2017/876 Datum 2017-04-19

Under perioden har inköp av kontorsinventarier genomförts. Byggnadsnämndens olika enheter räknar med att fler inköp av kontorsinventarier, mätinstrument samt scanning av
bygglovshandlingar kommer ske under året.
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5. Ekonomisk uppföljning och prognos
Den ekonomiska prognosen för byggnadsnämnden visar på ett resultat enligt budget för
2017.
5.1 Ekonomi

Utfallet efter årets tre första månader visar ett underskott på 647 tkr. Justering har gjorts för
upplupna och förutbetalda intäkter och kostnader.
Periodens
budget, tkr

Utfall tkr

Avvikelse tkr

Budget helår
2017

Prognos
helår
2017

8 528

6 635

- 1 893

34 123

32 878

Personalkostnader

- 7 988

- 6 843

1 145

- 31 955

- 30 810

Övriga kostnader

- 4 665

- 4 602

63

- 18 660

- 18 560

- 289

- 252

37

- 1 156

- 1 156

- 13

- 12

1

- 53

- 53

0

0

0

0

0

- 4 427

- 5 074

-647

- 17 701

- 17 701

Intäkter

Avskrivningar
Internränta
Finansiella kostnader

Totalt tkr

5.2 Analys av kostnader och intäkter

Under perioden har vakanser och sjukfrånvaro på enhet Bygg gjort att personalkostnaderna
ligger lägre än budgeterat.
Intäkterna är till följd av vakanser lägre än budget, man räknar man med att de medarbetare
som genomgått intern upplärning samt kompetensutveckling är i full produktion innan
sommaren och detta gör att produktionsplanen för hösten säkerställs och att delar av intäkterna hämtas hem, bl.a. genom riktade insatser på ärendekön för enhet Bygg.
I nedanstående tabell redovisas byggnadsnämndens nettokostnader för delårsperioden januari-mars jämfört med motsvarande period 2016.

Intäkter

Ärendenr RS BN 2017/876 Datum 2017-04-19

Driftkostnader

Netto

Periodens
utfall 2016, tkr

Periodens
utfall 2017, tkr

Utveckling %

5 481

6 635

17

- 11 157

- 11 709

- 4,7

- 5 676

- 5 074

11,8

Nämndens nettodriftkostnader är 11,8 % lägre jämfört med samma period 2016. Förklaringen till de lägre nettodriftkostnaderna är ökade intäkter.
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6. Verksamhetsmått
Fokus under det första kvartalet ligger emot enhet Bygg. Dels för det är den enskilt största
verksamheten under byggnadsnämnden, men också för att det är den verksamhet som är i
obalans.
6.1 Enhet Bygg

Av diagrammen nedan framgår antal ärenden som klarar 10 veckors handläggningstid, medianhandläggningstiden, antal inkompletta ärenden och ärende flödet.

Ärendenr RS BN 2017/876 Datum 2017-04-19

Kravet på 10 veckors handläggningstid klaras inte. För att komma tillrätta med långa handläggningstider har rekrytering skett för full bemanning och extrapersonal.
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Under perioden har förbättringar gjorts av informationen på www.gotland.se. Detta tillsammans med de e-tjänster som lanseras under våren kommer att få effekt på antalet kompletta bygglovsärenden, och därmed på handläggningstiderna vilket kommer att påverka
den upplevda servicen.
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Ärendenr RS BN 2017/876 Datum 2017-04-19

Under våren 2017 har ett utvecklingsarbete genomförts på enhet Bygg med främsta syfte
att förbättra service, effektivitet och ledtider i hanteringen av bygglovsärenden. Utvecklingsarbetet svarar mot behovet av att bättre fokusera resurser på att i team rätt sortera och
hantera inkommande ärende kö. Diagrammet visar på en positiv trend, då differensen mellan inkomna ärenden och beslut har minskat. Diagrammet visar också att februari 2017 var
en månad som det togs mer beslut än ärenden in.
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7. Medarbetare
7.1 Personalvolym

Byggnadsnämnden är från den 1 januari 2012 anställningsmyndighet för de medarbetare
som arbetar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. I nedanstående tabell redovisas uppföljning av personalstatistik för perioden januari och februari 2017. Denna statistik är manuellt
framtagen och visar alla anställda under tidpunkterna, även medarbetare som är tjänstlediga
av olika orsaker.
Analys av personalstatistik SBF 2016-12-31 och 2017-02-28
2016-12-31

Ärendenr RS BN 2017/876 Datum 2017-04-19

Tv

Visst

2017-02-28

Tot

Tv

Visst

Tot

4

3

33

31

5

36

= +3

1

11

=+1

11

=

Enhet Stadsarkitekt

4

Enhet Bygg

30

Enhet Geografisk Information

10

10

10

Enhet Plan

11

11

11

Enhet Alkohol
och Livsmedel

11

1

12

11

1

12

=

Enhet Miljö- och 23
hälsa

2

25

23

3

26

= +1

9

9

9

=

41

40

40

=-1

5

=+1

1

=

154

+4

3

Enhet Förvaltningsstöd

9

Räddningstjänst
operativ

39

Räddningstjänst
förebyggande

4

4

4

Förvaltningschef

1

1

1

Total

142 8

150

143

2

3

1

11

= -1

Till detta kommer cirka 150 brandmän i Räddningstjänst i beredskap.
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Väsentliga händelser
Ökningen av totalt antal anställda beror främst på vikarier som ersätter tjänstlediga och föräldralediga som är tillfälliga, samt att förvaltningen har gjort en satsning på enhet Bygg för
att verksamheterna skall komma i balans.

7.2 Sjukfrånvaro

Sjuktalet för förvaltningen är de senaste 12 månaderna till och med februari 5,23 %. Samma
period för 2016 var 5,54 %.
Förvaltningen arbetar aktivt med rehabiliteringsutredningar för de medarbetare som är
sjukskrivna samt har en dialog om arbetsmiljön inom förvaltningen.
Förvaltningen planerar att arbeta aktivt med sjuktalen under 2017 och kommer bland annat
att ta del av det centrala arbetet som pågår inom Region Gotland med att ta fram en plan
för sjuktalen inom koncernen.
7.3 Anställningar

Förvaltningen har 154 medarbetare totalt, varav 63 är kvinnor och 91 är män.
143 medarbetare är tillsvidareanställda, varav 58 är kvinnor och 85 är män.
11 medarbetare är visstidsanställda, varav 5 är kvinnor och 6 är män. Visstidsanställningarna är i första hand vikarier för tillsvidareanställda som är tjänstlediga. 3 av dem har allmän
visstidsanställning med tidsbegränsade arbetsuppgifter.
Förvaltningen har som mål att ha en jämn könsfördelning inom olika yrkeskategorier inom
förvaltningen. Räddningstjänsten och våra chefer är övervägande fler män än kvinnor. Vid
eventuell rekrytering av brandmän och nya chefer ska förvaltningen ha det i åtanke.
Från 2016-06-01 införde Region Gotland anställningsstopp för administrativa tjänster. Som
en del i besparingspaketet för SBF införde vi anställningsstopp med dispensansökan till
förvaltningschef för samtliga tillsvidareanställda som fortfarande gäller. Det innebär att
varje anställning som görs har analyserats noga innan vi eventuellt har valt att gå vidare
med en rekrytering.
Oönskade deltider

Ärendenr RS BN 2017/876 Datum 2017-04-19

December 2016
Män
Kvinnor
0
0

Februari 2017
Män
Kvinnor
0
0

Kommentar
I förvaltningen arbetar kvinnor och män på den sysselsättningsgrad som önskas. Vi har
inga oönskade deltidsanställningar inom förvaltningen.
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7.4 Svårrekryterade yrkesgrupper

Följande yrkesgrupper har förvaltningen bedömt som svårrekryterade:
Yrke

Behov 2016-2017

Behov 2018-2022

Bygglovshandläggare

2

3-4

Byggnadsinspektör

2

2-3

Arkitekter

1

2-3

Miljöskyddsinspektörer

2

2-3

Brandingenjörer

1

1-2

Räddningstjänst i beredskap

Årligt behov 10-12

Årligt behov 10-12

Förvaltningen har tappat flera erfarna tillsvidareanställda de senaste åren och när enheterna
rekryterar nytt så är det inga erfarna som söker till oss. Enheterna får sökanden med rätt utbildning men utan erfarenhet.
Miljöskyddsinspektör har tidigare inte betraktats som bristyrke men i och med denna förändring som skett, gör nu att förvaltningen behöver lyfta upp den rollen inom gruppen av
svårrekryterade yrkesgrupper.
Inom till exempel enhet bygg arbetas det aktivt internt med möjlighet till andra roller inom
enheten efter viss utbildning och intern upplärning. Inom räddningstjänsten har det tagits
beslut om en organisationsförändring som kommer att gälla från maj 2017.
Förvaltningen kommer se över en plan för rekryteringsbehovet i kompetensförsörjningsplanen som kommer att uppdateras under 2017.
Förvaltningen har inte haft någon medarbetare som har gått ”Vägen till ledarskap” sedan
2011. Nya ledningen ser ”Vägen till ledarskap” som en bra möjlighet för medarbetare som
är intresserade av ledarskap i någon form och kommer fortsätta arbetet med att nominera
medarbetare till utbildningen 2017.
Förvaltningen rekryterade flera nya chefer under 2016 och har nu alla chefstjänster tillsatta.
Inom en treårsperiod kan det bli aktuellt att rekrytera 1 chef på Nivå C.
Under 2017 planerar förvaltningen att se över organisationen för enhet Miljö och hälsa. Ett
alternativ kan eventuellt bli att anställa 1 biträdande enhetschef till enheten.

Ärendenr RS BN 2017/876 Datum 2017-04-19

7.5 Karriärutveckling

Förvaltningen har under år 2016 och inom perioden för delårsrapport 1 möjliggjort karriärutveckling inom till exempel enhet bygg. Rekrytering av tjänster på olika roller i den nya organisationen och fyra medarbetare har fått möjlighet till andra roller inom enheten med viss
utbildning och intern upplärning, varav en som biträdande enhetschef. I samband med den
nya teamorganisationen har man även sett över arbetsuppgifterna inom rollerna och skapat
större möjlighet till utveckling inom den ordinarie rollen.
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Bo Eriksson

Byggnadsnämnden

Åtgärdsplan Byggnadsnämndens tillsynsverksamhet
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden ger enhetschef enhet bygg uppdraget att tillsätta en tillsynsgrupp
med fö ljande uppdrag, ansvar och bemanning att utgåfrån:


Revidera och uppdatera befintlig tillsynsplan



Fö reslådelmål och mål fö r enheten och Byggnadsnämnden



Upprätta tydliga rutiner i arbetet med tillsyn och uppfö ljning



Utreda ansvar och rutiner fö r tillsynsområde - enkelt avhjälpta hinder



Handlägga ärenden inom Byggnadsnämndens ansvarsområden



Kontinuerligt handlägga inkommande ärenden



Att byggnadsnämndens tillsyn vid behov kommuniceras och samordnas med
andra myndigheters tillsyn; som miljö och hälsa, Länsstyrelsen,
Räddningstjänsten och enheten fö r livsmedel och alkohol
Arbetet fö ljs upp kontinuerligt av Byggnadsnämnden



Sammanfattning

Region Gotlands revisorer har genomfö rt en fö rdjupad ansvarsutö vandegranskning
av Byggnadsnämnden 2016. ”Med anledning av granskningen önskar revisorerna svar från
Byggnadsnämnden rörande vilka åtgärder nämnden avser vidta i syfte att hantera den stora
ärendebalansen avseende tillsynsärenden samt hur tidplanen för detta arbete ser ut”
(Revisionsskrivelse 2017-02-24).
Denna tjänsteskrivelse ger ett underlag till byggnadsnämndens svar. Skrivelsen
innehåller bakgrundsbeskrivning, redovisning av nuläget inom tillsynsområden,
ärendemängd, fö rslag pååtgärder och bemanning samt preliminär tidplan fö r arbetet
med att hantera den stora ärendebalansen.
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Ärendebeskrivning
Bakgrund

Sedan 2011 har kö n gällande bygglov byggts påmed ca 200 ärenden/år. I takt med
detta har arbetet med tillsyn prioriterats ned till att vara i det närmaste obefintligt.
Konsekvensen av detta har dåblivit att kö n gällande tillsynsärenden har ö kat mycket
de senaste åren. Utgående balans 2016 är 278 ärenden (57 av dessa är i nuläget
påbö rjade). Ä renden gällande OVK och hissar är inte inräknande i detta.
Plan- och bygglagen (2010:900)
11 kap. 3 § Tillsynen ska utövas av regeringen, länsstyrelsen och den eller de statliga
myndigheter i övrigt som regeringen bestämmer och av byggnadsnämnden (tillsynsmyndigheterna).
Tillsyn är en granskning som sker i efterhand och som syftar till att ö verträdelser ska
rättas. Det är viktigt att skilja påfö rebyggande arbete och tillsyn.
Byggnadsnämnden ska bevaka att samhällets krav är uppfyllda. Tillsyn sker vid
anmälan samt påbyggnadsnämndens egna initiativ enligt upprättad tillsynsplan.

Målet med byggnadsnämndens tillsyn är att:




Se till att den byggda miljö n uppfyller samhällets krav
Se till att byggnadsverk, tomter och allmänna platser underhålls och skö ts så
att värden bevaras samt att olägenheter och olycksrisker inte uppkommer
Se till att säkerställa att byggnadsverk som uppfö rs och ändras har de tillstånd
som krävs och att samhällets lagar och regler fö ljs

Byggnadsnämnden ska även regelbundet fö lja upp och utvärdera sitt tillsynsarbete
och påbegäran lämna den information som Boverket och Länsstyrelsen behö ver fö r
sin tillsynsvägledning. Erfarenheterna från en sådan utvärdering utgö r en bra
utgångspunkt fö r planeringen av kommande tillsynsinsatser.
Nuläge
Tillsynsplan Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden har tidigare antagit Tillsynsplan 2015-2025. Planen har fö ljande
bilagor ”Detaljerade tillsynsplaner fö r åren 2015 och 2016”. Vid en närmare
granskning av dokumentet såframgår det att de mål och arbetssätt som angivits inte
har påbö rjats enligt plan. Orsaken till detta är troligen brist påledning och styrning,
underbemanning och tid fö r uppdraget.
Detta innebär att tillsynsplanens innehåll behö ver ses ö ver, uppdateras och
fö rtydligas framö ver.
I planen bö r det tydligt framgåvilka områden som skall kartläggas, vilka delmål och
mål som skall uppnås, tidplan och hur uppfö ljningen av beslutad plan och åtgärder
skall genomfö ras.
Personaltillgång 170323

I april 2016 anställdes en samhällsbyggnadsjurist fö r att arbeta med tillsynsärenden.
Juristens ansvar är bl.a. fö ljande;
Organisera arbetet med tillsynsärenden
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Handläggning av ärenden om ö verträdelser och ö verklagningar inom plan- och
bygglagens område
Granskning av tillsynsärenden
Samhällsbyggnadsjuristen fö rdelar ärenden till berö rda inspektö rer alternativt
handläggare. Ä rendena handläggs sedan av samhällsbyggnadsjurist i samråd med
inspektö r eller handläggare
Jämfö rt med tidigare år är detta ett steg i rätt riktning. Med en lång rad av ärenden att
handlägga där flera av dessa är tidskrävande såär uppgiften dock ö vermäktig även
med ett visst stö d av byggnadsinspektö rer och handläggare i arbetet. Det är också
viktigt att beakta att den begränsade tid inspektö rer och handläggare deltar i arbetet
tar resurser från handläggning och inspektion i den ordinarie byggprocessen.
Enhet bygg har även en inspektö r anställd fö r att arbeta med tillsyn av Obligatoriska
ventilationskontroller (OVK) och hissar.
Tillsynsområden, lagkrav och ärendemängd/år
Beräkning antal nya ärenden/år

Om Byggnadsnämnden beslutar att vi mer aktivt skall bedriva tillsynsarbete såär det
mycket troligt att antalet inkommande ärenden kommer att ö ka och t.ex. i form av
motanmälningar från grannar. Denna erfarenhet har Gävle kommun gjort dåde
under de senaste 2-3 åren bedrivit ett mer aktivt tillsynsarbete. Med det som
bakgrund väljer vi här att gö ra en teoretisk uppräkning av antalet inkommande
ärenden inom fö ljande områden;


Olovligt byggande, olovlig åtgärd, bristande underhåll och ovårdade tomter



Inom dessa områden samt strandskydd är det alltid 2 personer som genomfö r
besö k påplats i varje ärende

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

OVK ska genomfö ras dels innan ett ventilationssystem fö r fö rsta gången tas i bruk,
fö rsta besiktning, dels regelbundet vid återkommande tillfällen, återkommande
besiktning. Om bestämmelserna inte fö ljs får byggnadsnämnden fö relägga
byggnadens ägare att utfö ra OVK, detta gö rs genom ett åtgärdsfö reläggande.
Antal ärenden 2017-02-27
Uppskattat antal nya ärenden/år

640 (snitt 20132016)

Uppskattad handläggningstid/ärende
Uppskattad handläggningstid/år

3h
1 920h

Beräknat på att ca 35 % av dessa ärenden brukar bli underkända

Hissar och andra motordrivna anordningar
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Kraven påkontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk
gäller både innan en motordriven anordning tas i bruk och lö pande under
anordningens brukstid.
Antal ärenden 2017-02-27
Uppskattat antal nya ärenden/år
Uppskattad handläggningstid/ärende
Uppskattad handläggningstid/år

Ca 40/år
2h
80h

Enkelt avhjälpta hinder

Sedan år 2001 finns det bestämmelser med krav om att enkelt avhjälpta hinder ska
åtgärdas. I plan- och bygglagen, PBL, anges att alla enkelt avhjälpta hinder mot
tillgänglighet och användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde och påallmänna
platser ska avhjälpas. Kravet gäller om det med hänsyn till de praktiska och
ekonomiska fö rutsättningarna är enkelt att avhjälpa hindren.
Några exempel påenkelt avhjälpta hinder är:





mindre nivåskillnader eller trappsteg
hö ga trö sklar
avsaknad av ledstänger
tunga dö rrar

OBS!
Detta är ett område som behövs utredas närmare när det gäller ansvar och rutiner inom Region
Gotland/BN-TN. Då detta beskrivs i PBL bör ansvaret för detta område åvila Byggnadsnämnden. Inom
Region Gotland, SBF och TKF råder det dock en del oklarheter kring ansvarsfördelningen och rutiner för
hur ärenden anmäls eller rapporteras in. I nuläget finns en allmän uppfattning att följande ansvarsfördelning
gäller; Teknikförvaltningen ansvarar för allmänna ytor och SBF för allmänna lokaler. I nuläget kan vi av
den anledningen inte få fram några uppgifter över antalet ärenden och det finns heller inte någon
dokumenterad arbetsrutin för ansvarsområdet.

Olovligt byggande

Byggnadsnämnden ska genom tillsyn se till att lagstiftningen fö ljs och att felaktigheter
och brister åtgärdas.
Antal ärenden 2010 - 2017-02-27

161

Uppskattat antal nya ärenden/år (x 2)*

72

Uppskattad handläggningstid/ärende

10h

Uppskattad handläggningstid/år nya ärenden

720

Uppskattad handläggningstid äldre ärenden

1610
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Summering av preliminär beräknad handläggningstid
Genomsnittlig handläggningstid/person

ca 950 timmar

Beräkningen hämtad från framtagandet av BN taxa 2017
Tillsynsområden
OVK:
Hissar och andra motordrivna anordningar
Enkelt avhjälpta hinder
Summa arbetstid
Personalbehov för beräknad arbetstid på ett år

Arbetstimmar
1 920
80
Ej utrett
2 000
2 000/950 = 2,1

Äldre ärenden 2010 - 2017-02-27
Tillsynsområden
Olovligt byggande
Olovlig åtgärd
Bristande underhåll

Arbetstimmar
1 610
820
90

Ovårdade tomter

483

Strandskydd

240

Summa arbetstid äldre ärenden
Personalbehov för beräknad arbetstid på ett år

3 243
3 243/950 = 3,41

Preliminär arbetstid inkommande ärenden år 1
Tillsynsområden
Arbetstimmar
Olovligt byggande
720
Olovlig åtgärd
Bristande underhåll
Ovårdade tomter
Strandskydd
Summa arbetstid nya inkommande ärenden
Personalbehov för beräknad arbetstid på ett år
Personalbehov tillsynsarbete utifrån preliminär beräkning

280
60
184
52
1 296
1 296/950 = 1,36
6,87 pers

Nuvarande bemanning tillsyn, enhet bygg (2 personer)
Samhällsbyggnadsjurist
950
Byggnadsinspektör (OVK och hissar)
950
Summa
1 900
Utöver detta används befintliga inspektörer i samband med besök på plats. Nedlagd tid är dock svår att
beräkna och samtidigt tar den resurs från andra ordinarie inspektörsuppgifter
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Förslag till beslut

Byggnadsnämnden ger enhetschef enhet bygg uppdraget att tillsätta en tillsynsgrupp
med fö ljande uppdrag, ansvar och bemanning att utgåfrån.


Revidera och uppdatera befintlig tillsynsplan



Fö reslådelmål och mål fö r enheten och Byggnadsnämnden



Upprätta tydliga rutiner i arbetet med tillsyn och uppfö ljning



Utreda ansvar och rutiner fö r tillsynsområde - enkelt avhjälpta hinder



Handlägga ärenden inom BN:s ansvarsområden



Kontinuerligt handlägga inkommande ärenden



Att byggnadsnämndens tillsyn vid behov kommuniceras och samordnas med
andra myndigheters tillsyn; som miljö och hälsa, Länsstyrelsen,
Räddningstjänsten och enheten fö r livsmedel och alkohol
Arbetet fö ljs upp kontinuerligt av Byggnadsnämnden



Förslag bemanning utifrån beräknad tid. Utökning av befintlig organisation.







Samhällsbyggnadsjurist (befintlig)
Byggnadsinspektö r, OVK och hissar (befintlig)
Inspektö r. Byggteknisk kompetens (nyrekrytering)
Handläggare (nyrekrytering)
Rekrytering bör genomföras i augusti-17






Äldre ärenden handläggs av tvåpersoner påtvåår
Nya ärenden handläggs av en person kontinuerligt.
OVK och hissar handläggs av en person. Detta är dock inte tillräckligt.
Enkelt avhjälpta hinder är inte inräknat dådet området ännu skall utredas

Bemanningsfö rslaget fö ljer inte nämnda beräkningar exakt eftersom de endast delvis
är faktabaserade. Av den anledningen är denna bemanning är lämplig att bö rja med.
Arbete och bemanning skall sedan kontinuerligt utvärderas fö r att ev. korrigeras
efterhand.
Organisation och bemanning av arbetet med tillsyn innebär en utö kad kostnad fö r
byggnadsnämnden. Påsikt kan delar av arbetet komma att finansieras med de
intäkter som utfö rt arbete innebär i form av sanktionsavgifter. Att hela tillsynsarbetet
skall vara självfinansierat är inte troligt.
För att finansiera arbetet med tillsyn föreslår förvaltningen följande;



Starta arbetet som ett projekt påtvåår. Projektform innebär att detta ligger
utanfö r ordinarie driftbudget



Byggbonus 2017-2018 kommer att användas fö r att finansiera projektet

Bo Eriksson
Enhetschef enhet Bygg
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Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Tjänsteskrivelse

Bo Eriksson

10 april 2017

Byggnadsnämnden

Återrapport ang. åtgärdsplan för Byggnadsnämndens
tillsynsverksamhet
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden ger enhetschef enhet bygg i uppdrag att tillsätta en tillsynsgrupp
med uppdrag, ansvar och bemanning enligt fö rvaltningens fö rslag.

Sammanfattning
Påuppdrag av BN redovisar denna skrivelse nuläget inom tillsynsområden, ärendemängd,
fö rslag pååtgärder och bemanning samt preliminär tidplan fö r arbetet med att hantera den
stora ärendebalansen inom tillsynsverksamheten.
Sedan 2011 har kö n gällande bygglov byggts påmed ca 200 ärenden/år. I takt med detta har
arbetet med tillsyn prioriterats ned till att vara i det närmaste obefintligt. Konsekvensen har
dåblivit att kö n gällande tillsynsärenden har ö kat mycket de senaste åren. Utgående balans
2016 är 278 ärenden (57 av dessa är i nuläget påbö rjade). Ä renden gällande OVK och hissar
är inte inräknande i detta.

Beskrivning
Plan- och bygglagen (2010:900)

11 kap. 3 § Tillsynen ska utövas av regeringen, länsstyrelsen och den eller de statliga
myndigheter i övrigt som regeringen bestämmer och av byggnadsnämnden (tillsynsmyndigheterna).
Tillsyn är en granskning som sker i efterhand och som syftar till att ö verträdelser ska rättas.
Det är viktigt att skilja påfö rebyggande arbete och tillsyn.
Byggnadsnämnden ska bevaka att samhällets krav är uppfyllda. Tillsyn sker vid anmälan samt
påbyggnadsnämndens egna initiativ enligt upprättad tillsynsplan.
Målet med byggnadsnämndens tillsyn är att:




Se till att den byggda miljö n uppfyller samhällets krav
Se till att byggnadsverk, tomter och allmänna platser underhålls och skö ts såatt
värden bevaras samt att olägenheter och olycksrisker inte uppkommer
Se till att säkerställa att byggnadsverk som uppfö rs och ändras har de tillstånd som
krävs och att samhällets lagar och regler fö ljs
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Byggnadsnämnden ska även regelbundet fö lja upp och utvärdera sitt tillsynsarbete och på
begäran lämna den information som Boverket och Länsstyrelsen behö ver fö r sin
tillsynsvägledning. Erfarenheterna från en sådan utvärdering utgö r en bra utgångspunkt fö r
planeringen av kommande tillsynsinsatser.

Nuläge
Tillsynsplan Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden har tidigare antagit Tillsynsplan 2015-2025. Planen har fö ljande bilagor
”Detaljerade tillsynsplaner fö r åren 2015 och 2016”. Vid en närmare granskning av
dokumentet såframgår det att de mål och arbetssätt som angivits inte har påbö rjats enligt
plan. Orsak är troligen brist påledning och styrning, underbemanning och tid fö r uppdrag.
Detta innebär att tillsynsplanens innehåll behö ver ses ö ver, uppdateras och fö rtydligas
framö ver.
I planen bö r det tydligt framgåvilka områden som skall kartläggas, vilka delmål och mål som
skall uppnås, tidplan och hur uppfö ljning och åtgärder skall genomfö ras.

Personaltillgång 170323
I april 2016 anställdes en samhällsbyggnadsjurist fö r att arbeta med tillsynsärenden. Juristens
ansvar är bl.a. fö ljande;
 Organisera arbetet med tillsynsärenden
 Handläggning av ärenden om ö verträdelser och ö verklagningar inom plan- och
bygglagens område
 Granskning av tillsynsärenden
 Samhällsbyggnadsjuristen fö rdelar ärenden till berö rda inspektö rer alternativt
handläggare. Ä rendena handläggs sedan av samhällsbyggnadsjurist i samråd med
inspektö r eller handläggare
Jämfö rt med tidigare år är detta ett steg i rätt riktning. Med en lång rad av ärenden att
handlägga där flera av dessa är tidskrävande såär uppgiften dock ö vermäktig även med ett
visst stö d av byggnadsinspektö rer och handläggare. Det är viktigt att beakta att den
begränsade tid inspektö rer och handläggare deltar i arbetet tar resurser från handläggning
och inspektion i den ordinarie byggprocessen.
Enhet bygg har även en inspektö r anställd fö r att arbeta med tillsyn av Obligatoriska
ventilationskontroller (OVK) och hissar.

Tillsynsområden, lagkrav och ärendemängd/år

Beräkning antal nya ärenden/år
Om Byggnadsnämnden beslutar att vi mer aktivt skall bedriva tillsynsarbete så är det mycket troligt att
antalet inkommande ärenden kommer att öka och t.ex. i form av motanmälningar från grannar. Denna
erfarenhet har Gävle kommun gjort då de under de senaste 2-3 åren bedrivit ett mer aktivt tillsynsarbete.
Med det som bakgrund väljer vi här att göra en teoretisk uppräkning av antalet inkommande ärenden inom
följande områden;
 Olovligt byggande, olovlig åtgärd, bristande underhåll och ovårdade tomter
 Inom dessa områden samt strandskydd är det alltid 2 personer som
genomför besök på plats i varje ärende
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OVK – Obligatorisk ventilationskontroll
OVK ska genomfö ras dels innan ett ventilationssystem fö r fö rsta gången tas i bruk, fö rsta
besiktning, dels regelbundet vid återkommande tillfällen, återkommande besiktning. Om
bestämmelserna inte fö ljs får byggnadsnämnden fö relägga byggnadens ägare att utfö ra OVK,
detta gö rs genom ett åtgärdsfö reläggande.
Antal ärenden 2017-02-27
Uppskattat antal nya ärenden/år
Uppskattad handläggningstid/ärende
Uppskattad handläggningstid/år

640 (snitt 2013-2016)
3h
1 920h

Beräknat på att ca 35 % av dessa ärenden brukar bli underkända

Hissar och andra motordrivna anordningar
Kraven påkontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk gäller både
innan en motordriven anordning tas i bruk och lö pande under anordningens brukstid.
Antal ärenden 2017-02-27
Uppskattat antal nya ärenden/år
Uppskattad handläggningstid/ärende
Uppskattad handläggningstid/år

Ca 40/år
2h
80h

Enkelt avhjälpta hinder
Sedan år 2001 finns det bestämmelser med krav om att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas. I
plan- och bygglagen, PBL, anges att alla enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och
användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde och påallmänna platser ska avhjälpas.
Kravet gäller om det med hänsyn till de praktiska och ekonomiska fö rutsättningarna är enkelt
att avhjälpa hindren.
Några exempel påenkelt avhjälpta hinder är:




OBS!

mindre nivåskillnader eller trappsteg
hö ga trö sklar
avsaknad av ledstänger
tunga dö rrar

Detta är ett område som behövs utredas närmare när det gäller ansvar och rutiner inom Region
Gotland/BN-TN. Då detta beskrivs i PBL bör ansvaret för detta område åvila Byggnadsnämnden. Inom
Region Gotland, SBF och TKF råder det dock en del oklarheter kring ansvarsfördelningen och rutiner för
hur ärenden anmäls eller rapporteras in. I nuläget finns en allmän uppfattning att följande ansvarsfördelning
gäller; Teknikförvaltningen ansvarar för allmänna ytor och SBF för allmänna lokaler. I nuläget kan vi av
den anledningen inte få fram några uppgifter över antalet ärenden och det finns heller inte någon
dokumenterad arbetsrutin för ansvarsområdet.
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Olovligt byggande
Byggnadsnämnden ska genom tillsyn se till att lagstiftningen fö ljs och att felaktigheter och
brister åtgärdas.
Antal ärenden 2010 - 2017-02-27

161

Uppskattat antal nya ärenden/år (x 2)*

72

Uppskattad handläggningstid/ärende

10h

Uppskattad handläggningstid/år nya ärenden

720

Uppskattad handläggningstid äldre ärenden

1610

Olovlig åtgärd
Fö rvanskningsfö rbudet skyddar byggnader som är särskilt värdefulla ur historisk, miljö mässig
eller konstnärlig synpunkt. Fö rvanskning avser fö rändringar av karaktärsdrag eller egenskaper
som utgö r byggnaders kulturvärden påett sådant sätt att ett av dessa värden fö rstö rs helt
eller delvis. Det gäller både invändiga och utvändiga ändringar och oavsett om bygglov krävs
eller inte. Skyddet gäller även bebyggelsemiljö er.
Antal ärenden 2010 - 2017-02-27

82

Uppskattat antal nya ärenden/år (x 2)*

28

Uppskattad handläggningstid/ärende

10

Uppskattad handläggningstid/år nya ärenden

280

Uppskattad handläggningstid äldre ärenden

820

Bristande underhåll
Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas såatt utformningen och de tekniska
egenskaperna bevaras. Det innebär att byggnadstekniskt underhåll ska ske såatt byggnaden
bibehåller de tekniska egenskaperna som är väsentliga i fråga om t ex bärfö rmåga, säkerhet
vid användning och vid brand men ocksåmed hänsyn till hälsa och lämplighet fö r det
avsedda ändamålet.
Antal ärenden 2010 - 2017-02-27

9

Uppskattat antal nya ärenden/år (x 2)*

6

Uppskattad handläggningstid/ärende

10

Uppskattad handläggningstid/år nya ärenden

60

Uppskattad handläggningstid äldre ärenden

90
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Ovårdade tomter
Tomter och allmänna platser ska underhållas och skö tas såatt risk fö r olycksfall begränsas
och att betydande olägenheter fö r omgivning och trafik inte uppkommer.
Antal ärenden 2010 - 2017-02-27
21
Uppskattat antal nya ärenden/år (x 2)*

8

Uppskattad handläggningstid/ärende

23

Uppskattad handläggningstid/år

184

Uppskattad handläggningstid äldre ärenden

483

Strandskydd, tillsyn enligt Miljöbalken
Generellt strandskydd infö rdes 1975 med syfte att bevara allmänhetens friluftsliv samt landoch vattenområden fö r att de är biologiskt värdefulla.
Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten.
Antal ärenden 2010 - 2017-02-27
20
Uppskattat antal nya ärenden/år

4

Uppskattad handläggningstid/ärende

12

Uppskattad handläggningstid/år nya ärenden

52

Uppskattad handläggningstid äldre ärenden

240

Summering av preliminär beräknad handläggningstid
Genomsnittlig handläggningstid/person
ca 950 timmar
Beräkningen hämtad från framtagandet av BN taxa 2017

Tillsynsområden
OVK:
Hissar och andra motordrivna anordningar
Enkelt avhjälpta hinder
Summa arbetstid
Personalbehov för beräknad arbetstid på ett år

Arbetstimmar
1 920
80
Ej utrett
2 000
2 000/950 = 2,1

Äldre ärenden 2010 - 2017-02-27
Tillsynsområden
Olovligt byggande
Olovlig åtgärd
Bristande underhåll

Arbetstimmar
1 610
820
90

Ovårdade tomter

483

Strandskydd

240

Summa arbetstid äldre ärenden
Personalbehov för beräknad arbetstid på ett år

3 243
3 243/950 = 3,41
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Preliminär arbetstid inkommande ärenden år 1
Tillsynsområden
Arbetstimmar
Olovligt byggande
720
Olovlig åtgärd

280

Bristande underhåll

60

Ovårdade tomter

184

Strandskydd

52

Summa arbetstid nya inkommande ärenden
Personalbehov för beräknad arbetstid på ett år
Personalbehov tillsynsarbete utifrån preliminär beräkning

1 296
1 296/950 = 1,36
6,87 pers

Nuvarande bemanning tillsyn, enhet bygg (2 personer)
Samhällsbyggnadsjurist
950
Byggnadsinspektör (OVK och hissar)
950
Summa
1 900
Utöver detta används befintliga inspektörer i samband med besök på plats. Nedlagd tid är dock svår att
beräkna och samtidigt tar den resurs från andra ordinarie inspektörsuppgifter

Förvaltningens förslag till uppdrag, ansvar och bemanning för tillsynsgruppen
Byggnadsnämnden ger enhetschef enhet bygg uppdraget att tillsätta en tillsynsgrupp med
fö ljande uppdrag, ansvar och bemanning att utgåfrån.


Revidera och uppdatera befintlig tillsynsplan



Fö reslådelmål och mål fö r enheten och Byggnadsnämnden



Upprätta tydliga rutiner i arbetet med tillsyn och uppfö ljning



Kontinuerligt handlägga inkommande ärenden inom BN:s ansvarsområden



Att byggnadsnämndens tillsyn vid behov kommuniceras och samordnas med andra
myndigheters tillsyn; som miljö och hälsa, Länsstyrelsen, Räddningstjänsten och
enheten fö r livsmedel och alkohol
Arbetet fö ljs upp kontinuerligt av Byggnadsnämnden



Bemanning utifrån beräknad tid. Utökning av befintlig organisation.






Samhällsbyggnadsjurist (befintlig)
Byggnadsinspektö r, OVK och hissar (befintlig)
Inspektö r. Byggteknisk kompetens (nyrekrytering)
Handläggare (nyrekrytering)
Rekrytering bör genomföras i augusti-17






Äldre ärenden handläggs av tvåpersoner påtvåår
Nya ärenden handläggs av en person kontinuerligt.
OVK och hissar handläggs av en person. Detta är dock inte tillräckligt.
Enkelt avhjälpta hinder är inte inräknat dådet området ännu skall utredas
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Bemanningsfö rslaget fö ljer inte nämnda beräkningar exakt eftersom de endast delvis är
faktabaserade. Av den anledningen är denna bemanning lämplig att bö rja med. Arbete och
bemanning skall sedan kontinuerligt utvärderas fö r att ev. korrigeras efterhand
Organisation och bemanning av arbetet med tillsyn innebär en utö kad kostnad fö r
byggnadsnämnden. Påsikt kan delar av arbetet finansieras med intäkter som utfö rt arbete
innebär i form av sanktionsavgifter. Att hela tillsynsarbetet skall vara självfinansierat är inte
troligt.
För att finansiera arbetet med tillsyn föreslår förvaltningen följande;


Starta arbetet som ett projekt påtvåår. Projektform innebär att detta ligger utanfö r
ordinarie driftbudget



Byggbonus 2017-2018 kommer att användas fö r att finansiera projektet



Om byggbonus inte kan användas krävs utö kad ram fö r enhet bygg

Bo Eriksson
Enhetschef enhet Bygg
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Gunnar Gustafsson

Byggnadsnämnden

Ändring av Byggnadsnämndens delegationsordning
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar med omedelbar verkan att anta fö reslagna ändringar av
Byggnadsnämndens delegationsordning enligt bifogat fö rslag, Bilaga 1.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsfö rvaltningen fö reslår ändringar av Byggnadsnämndens
delegationsordning enligt bifogat fö rslag, Bilaga 1. Fö reslagna ändringar innebär
endast en språklig anpassning till fö ljd av genomfö rda organisationsfö rändringar
inom Samhällsbyggnadsfö rvaltningen.
Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsfö rvaltningen fö reslår ändringar av Byggnadsnämndens
delegationsordning enligt bifogat fö rslag, Bilaga 1. Fö rslaget innebär ingen utö kning
eller minskning av nämndens delegation till Fö rvaltningen. Fö reslagna ändringar är
endast en språklig anpassning till fö ljd av genomfö rda organisationsfö rändringar
inom Samhällsbyggnadsfö rvaltningen.
I fö rslaget innebär rö d text i ny skrivning. Ö verstruken brun text innebär att
skrivningen utgår.

Johan Åberg
Förvaltningschef
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Allmänna bestämmelser
Delegation av beslutanderätt syftar till att:
-

Avlasta nämnden rutinärenden fö r att skapa utrymme fö r mer omfattande behandling av betydelsefulla och principiella ärenden.

-

Mö jliggö ra en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar, snabbare och enklare handläggning.

Ärendenr BN 2015/50 Datum 2016-12-07

Delegation
Gränsdragningen mellan delegering och ren verkställighet är inte helt enkel att fastställa.
Delegering innebär ö verlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten –den
som fått rätten att fatta ett visst beslut –tar beslut i nämndens ställe. Beslutet ska kunna
ö verklagas. Ä ven rätten att avge yttranden behö ver delegeras, trots att yttranden normalt
inte kan ö verklagas. Kännetecknande fö r denna typ av beslut är, fö rutom att de regleras i
lag, bland annat att det finns alternativa lö sningar och att beslutsfattaren måste gö ra vissa
ö verväganden och bedö mningar. Beslut som fattas med stö d av delegation har samma
rättsverkan som om det hade fattats av nämnden. En allmän fö rutsättning fö r den som får
utö va delegerad beslutanderätt är alltid att riktlinjer och ö vriga bestämmelser fö r verksamheten ska fö ljas.
Nämnden kan dock när som helst återkalla givna delegationer, generellt eller i ett specifikt
ärende. En delegat kan alltid välja att låta nämnden ta beslut i ett ärende som delegaten, i
och fö r sig har rätt att besluta om, dådelegaten bedö mer att beslutet är av stö rre vikt eller
av principiell vikt. Som läsare bö r man vara pådet klara med att delegationsordningen inte
redovisar alla beslut inom BN:s ansvarsområde. Detta innebär att när en beslutssituation
uppkommer som inte finns upptagen i delegationsordningen såskall beslut fattas av nämnden.
Delegering innefattar rätt:
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-

-

-

att om en ansö kan om bygglov, marklov, rivningslov eller fö rhandsbesked är
ofullständig, fö relägga sö kanden att avhjälpa bristerna inom viss tid. Annars kan
ansö kan komma att avvisas eller avgö ras i befintligt skick (9 kap 22 §PBL)
att avvisa en ansö kan som trots fö reläggande är såofullständig att den inte kan
prö vas i sak (9 kap 22 §2:a stycket)
att besluta om rättelse av beslut som delegaten fattat som innehåller en uppenbar oriktighet, skrivfel eller liknande som anges i fö rvaltningslagen §26, eller
omprö vning av beslut som delegaten fattat som är uppenbart oriktigt pågrund
av nya omständigheter eller liknande anledning som anges i fö rvaltningslagen
27 §
att avge yttrande till hö gre instans med anledning av ö verklagande beslut som
delegaten själv fattat

Delegering innefattar inte rätt:
- att avslåen framställning eller ansö kan, om inte annat uttryckligen anges i
denna delegationsordning.
I delegationsordningen anges delegat och ersättare med mö jlighet att i den ordningen fatta
beslut i fö rekommande ärende. I de fall när varken delegat eller ersättare har mö jlighet eller
inte anser sig kunna fatta beslut enligt delegationsordningen har ö verordnat chef alltid mö jlighet att fatta beslut i dessa ärenden.
Beslut som fattas med stö d av delegering skall anmälas till nämnden.
Vid ordfö randens frånvaro träder vice ordfö randen in i ordfö randens ställe.
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I fö ljande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras enligt 6 kap 34 §kommunallagen:
- ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
- framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning
av att beslut av nämnden har ö verklagats
- ärenden som rö r myndighetsutö vning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av stö rre vikt, och
- ärenden som väckts genom medborgarfö rslag och som ö verlåtits till nämnden

Ren verkställighet
I verksamheterna gö rs mycket annat som inte är beslut i lagens mening, utan som är ren
verkställighet. Rent verkställande beslut avser endast sådana där valmö jligheter mellan olika
alternativ är ytterst begränsade och är mer av rutinmässig karaktär som fattas regelmässigt.
Verkställighet i det dagliga artbetet kan normalt hänfö ras till tidigare fattade beslut och antagna riktlinjer.
Rätten fö r den anställde att vidta sådana åtgärder framgår inte av delegationen utan av arbetsbeskrivningar och liknande. I många fall handlar ren verkställighet om ställningstaganden som rö r den inre verksamheten, till exempel de flesta personaladministrativa beslut och
beslut i den lö pande driften
4 (22)

Region Gotland
Byggnadsnämnden

Delegationsordning

Förkortningar
I denna delegationsordning används fö ljande fö rkortningar.
TF
KL
OSL
FvL
PBL
PBF
BFS
BBR
EKS
AL
FBL
LED
LFS
LGS
LL
AB
LAS

Tryckfrihetsfö rordningen
Kommunallag
Offentlighets- och sekretesslagen
Fö rvaltningslagen
Plan- och bygglagen
Plan- och byggfö rordningen
Boverkets fö reskrifter och allmänna råd
Boverkets byggregler
Europeiska konstruktionsstandarder
Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Lagen om energideklarationer
Lag (2014:320) om färdigställandeskydd
Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning
Ledningsrättslagen
Allmänna bestämmelser
Lag om anställningsskydd
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Delegater
Fö rvaltningschef
Stadsarkitekt
Enhetschef Plan
Enhetschef Bygg
Enhetschef: Avser alla enhetschefer.
Bitr. Enhetschef: Kan alltid ersätta Enhetschef och Enhetschef Bygg utom i avsnitt D, Personalärenden.
Bitr. Stadsarkitekt
Regionantikvarie
Nämndsekreterare
Bygglovhandläggare: Omfattar fö ljande typer av tjänster: Bygglovarkitekt, Bygglovhandläggare, Kommunantikvarie/Byggnadsantikvarie, Sakkunnig bebyggd miljö Biträdande Stadsarkitekt
Fö retagshandläggare
Aina Ö sterdahl
Samhällsbyggnadsjurist
Byggnadsinspektö r
Planhandläggare: Omfattar tjänster med ansvar fö r handläggning av detaljplaner och områdesbestämmelser.
Regionekolog
Kommunekolog
GI-ingenjö r: Omfattar fö ljande typer av tjänster, GIS-ingenjö rer, kartingenjö r och mätningsingenjö r.
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Region Gotland
Byggnadsnämnden

Delegationsordning

Delegationsförteckning
Ärende/Lagrum

A. Administrativa ärenden
m.m.
1. Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tilllämpning av antagen taxa
fö r byggnadsnämndens
verksamhet, enligt 12 kap 8
- 11 §§PBL.

1)
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Kommentar

Byggnadsinspektö r
Samhällsbyggnads-jurist
Bygglovhandläggare
Fö retagshandläggare
GI-ingenjö r
Planhandläggare
Ersättare:
Enhetschef

Gäller inte nedsättning
av avgift

Upphandling

1.1 Upphandling till ett belopp
av hö gst 6 basbelopp vid
varje tillfälle.
2)

Delegat

Enhetschef
Ersättare:
Stadsarkitekt

Administrativa ärenden

2.1 Rätt att skriva under delgivningskvitto som är ställt till
byggnadsnämnden.
2.2 Beslut i ärenden som är så
brådskande att nämndens
avgö rande inte kan avvaktas,
6 kap. 36 §KL
2.3 Upprätta och avge yttrande till annan myndighet
som bedö ms vara av
mindre vikt

Nämndsekreterare
Ersättare:
Assistent
Ordfö rande

2.5

Beslut om inte lämna ut
allmän handling 6 kap. 2,3
§§OSL

Stadsarkitekt
Ersättare:
Fö rvaltningschef

2.6

Beslut att utse ombud att
fö reträda nämnden vid
fö rhandling eller fö rrättning i mål och ärenden vid
länsstyrelsen, domstol och
andra myndigheter, enligt
6 kap. 6 §KL
Beslut om rättidsprö vning,
enligt 24 §FvL

Ordfö rande

2.7

Stadsarkitekt
Enhetschef
Kommunekolog
Sakkunnig bebyggd
miljö
Bitr. Stadsarkitekt
Samhällsbyggnadsjurist

Ä rendet skall berö ra ett
avgränsat ämnesområde
En bedö mning skall gö ras om informationen i
ärendet är av intresse
fö r nämnden vilket kan
behö va stämmas av
med ordfö rande
och/eller arbetsutskott.

Bitr. Stadsarkitekt
Sakkunnig Bebyggd
miljö
Assistent
Planhandläggare
Ersättare:
Enhetschef
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Region Gotland
Byggnadsnämnden

Delegationsordning

Ärende/Lagrum

Delegat

Kommentar

Bitr. Stadsarkitekt
Sakkunnig Bebyggd
miljö
Planhandläggare
Ersättare:
Enhetschef
2.9 Besluta att av polismyndig- Enhetschef
heten begära det biträde
Ersättare:
som behö vs fö r tillträde
Stadsarkitekt
enligt 11 kap. 8 och 9 §§
PBL.
B. Ärenden enligt Planoch bygglagen
(2010:900)
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2.8

Beslut om att avvisa ö verklagande som kommit in
fö r sent, enligt 24 §FvL

1)

PBL 5 kapitlet

1.2

Beslut om ö verenskommelse med sö kanden att
planbesked får lämnas senare än inom fyra månader, 5 kap. 4 §PBL

2)

PBL 6 kapitlet

2.1

Beslut om att gö ra anmälan till inskrivningsmyndigheten fö r anteckning i
fastighetsregistrets allmänna del när fråga om
prö vning enligt 6 kap. 5 §
har väckts i byggnadsnämnden, med stö d av 6
kap 6 §PBL

3)

PBL 8 kap

3.1

Beslut om att fö relägga
om åtgärder fö r att hålla
tomt i vårdat skick, enligt
8 kap §15

4)

PBL 9 kapitlet

Enhetschef Plan
Ersättare:
Stadsarkitekt

Bygglovhandläggare
Fö retagshandläggare
Ersättare:
Enhetschef

BN Au
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Region Gotland
Byggnadsnämnden

Delegationsordning

Ärende/Lagrum

4.1

a) Nybyggnad av en- eller
tvåbostadshus och fritidshus utanfö r område med
detaljplan
- Bygglovärende med stor
områdespåverkan

- Bygglovärende med liten
områdespåverkan

b) Ny- eller tillbyggnad inom
detaljplan av lovpliktiga åtgärder enligt byggrätt i planen
- Bygglovärende med stor
områdespåverkan
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- bygglovärende med liten
områdespåverkan

4.2

Delegat

Beslut om bygglov inom
ramen fö r de fö reskrifter
som anges i 9 kap. 30-32a
§§PBL i fö ljande ärenden

Kommentar

Fö rutsätter att bygglovet fö ljer Ö versiktsplanens syfte.

Stadsarkitekt
Ersättare:
BNAu
Bygglovhandläggare
Fö retagshandläggare
Ersättare:
Enhetschef Bygg

Stadsarkitekt
Ersättare:
BNAu
Bygglovhandläggare
Fö retagshandläggare
Ersättare:
Enhetschef Bygg

c) Tillbyggnad av en- eller
tvåbostadshus samt ny eller tillbyggnad av komplementbyggnad

Bygglovhandläggare
Fö retagshandläggare
Byggnadsinspektö r
Samhällsbyggnads-jurist
Ersättare:
Enhetschef Bygg

d) Ny- eller tillbyggnad av kiosk, avloppspumpstation
eller därmed jämfö rbara
byggnader

Bygglovhandläggare
Fö retagshandläggare
Ersättare:
Enhetschef Bygg

Beslut om bygglov fö r lovpliktiga åtgärder inom detaljplan eller områdesbestämmelser om avvikelsen
är liten och fö renlig med

Bygglovhandläggare
Fö retagshandläggare
Ersättare:
Enhetschef Bygg
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Region Gotland
Byggnadsnämnden

Delegationsordning

Ärende/Lagrum

Delegat

Kommentar

detaljplanens eller områdesbestämmelser syfte, enligt 9 kap 31b §och 35 §
2:a stycket PBL

4.3

Ta i anspråk eller inreda
byggnad helt eller delvis
fö r väsentligen annat ändamål inom område
med detaljplan eller områdesbestämmelser samt
utanfö r detaljplan, 9 kap
2 §1:a stycket 3a, PBL

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektö r
Fö retagshandläggare
Samhällsbyggnads-jurist
Ersättare:
Enhetschef Bygg

4.4

Inredande av någon ytterligare bostad eller någon
ytterligare lokal fö r handel,
hantverk eller industri,
9 kap 2 §1:a stycket 3b)
PBL
Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial
eller andra åtgärder som
avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, 9 kap
2 §1:a stycket 3c) och 8 §
1:a stycket 2c) PBL
Ä rende om att i område av
värdefull miljö underhålla
ett byggnadsverk eller ett
bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §i den utsträckning som framgår av
detaljplan eller områdesbestämmelser, 9 kap 8 §1:a
stycket 2b) PBL
Ä ndring av gällande bygglov inom ramen fö r tidigare medgiven bruttoarea
eller medgiven avvikelse
från detaljplan eller områdesbestämmelser,
9 kap 2 §1:a stycket 1 och
2, PBL.
Nybyggnad eller väsentlig
ändring av upplag eller
materialgårdar (p.2) fasta
cisterner (p.4), murar och
plank (p.7) samt transformatorstation (p 10), 9 kap
8 §1:a stycket 1 och 16
kap 7§samt 6 kap 1-2 §§
PBF.

Bygglovhandläggare
Fö retagshandläggare
Ersättare:
Enhetschef Bygg

4.5

4.6

4.7
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4.8

Bygglovhandläggare
Fö retagshandläggare
Byggnadsinspektö rer
Samhällsbyggnads-jurist
Ersättare:
Enhetschef Bygg
Bygglovhandläggare
Fö retagshandläggare
Enhetschef Bygg
Ersättare:
Stadsarkitekt

Bygglovhandläggare
Fö retagshandläggare
Byggnadsinspektö r
Samhällsbyggnads-jurist
Ersättare:
Enhetschef Bygg
Byggnadsinspektö r
Fö retagshandläggare
Samhällsbyggnads-jurist
Bygglovhandläggare
Ersättare:
Enhetschef Bygg
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Region Gotland
Byggnadsnämnden

Delegationsordning

Ärende/Lagrum

4.9

Uppsättande eller väsentlig
ändring av skyltar eller
ljusanordningar, 9 kap 8 §
1:a stycket 1 och 16 kap 7
§samt PBF 6 kap 3 –4 §§.

4.10 Beslut om rivningslov enligt 9 kap. 34 §.
Gäller ej rivning av byggnad som ur historisk, kulturhistorisk, miljö mässig
eller konstnärlig synpunkt
har stö rre värde eller rivning som kräver beslut enligt annan fö rfattning, 9
kap 10 §.
4.11 Beslut om marklov inom
ramen fö r fö reskrifterna i
9 kap 35 §enligt 9 kap. 11
–13 §§PBL

4.12 Beslut om marklov fö r åtgärder inom detaljplan
som innebär en liten avvikelse från detaljplanen enligt 9 kap 35 §PBL
4.13 Bygglov fö r åtgärder som
inte kräver lov, enligt
9 kap 14 §PBL.
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4.14 Beslut om positiva fö rhandsbesked av en- eller
tvåbostadshus och fritidshus i ö verensstämmelse
med antagen ö versiktsplan
9 kap 17 –18 §§PBL.
4.15 Beslut om villkorsbesked
enligt 9 kap 19 §PBL.
4.16 Beslut om att samordning
med miljö nämnd ej ska
ske, dåsärskilda skäl fö r
det fö religger, enligt 9 kap.
24 §1:a stycket PBL

Delegat

Kommentar

Byggnadsinspektö r
Samhällsbyggnads-jurist
Fö retagshandläggare
Bygglovhandläggare
Ersättare:
Enhetschef Bygg
Bygglovhandläggare
Fö retagshandläggare
Byggnadsinspektö r
Samhällsbyggnads-jurist
Ersättare:
Enhetschef Bygg

Bygglovhandläggare
Fö retagshandläggare
Byggnadsinspektö r
Samhällsbyggnads-jurist
Ersättare:
Enhetschef Bygg
Bygglovhandläggare
Fö retagshandläggare
Byggnadsinspektö r
Samhällsbyggnads-jurist
Ersättare:
Enhetschef Bygg
Bygglovhandläggare
Fö retagshandläggare
Ersättare:
Enhetschef Bygg
Bygglovhandläggare
Fö retagshandläggare
Ersättare:
Enhetschef Bygg
Bygglovhandläggare
Fö retagshandläggare
Ersättare:
Enhetschef Bygg
Bygglovhandläggare
Fö retagshandläggare
Ersättare:
Enhetschef Bygg
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Region Gotland
Byggnadsnämnden

Delegationsordning

Ärende/Lagrum

Enhetschef Bygg
Bygglovhandläggare
Fö retagshandläggare
Byggnadsinspektö r
Samhällsbyggnads-jurist
Ersättare:
Stadsarkitekt

4.18 Beslut om tidsbegränsat
bygglov enligt 9 kap. 33 §
PBL i de fall åtgärden har
stö d i en detaljplanebestämmelse om tillfällig
användning av byggnad eller mark eller om åtgärden
har ringa påverkan påomgivningen, 9 kap 33 §PBL.

Bygglovhandläggare
Fö retagshandläggare
Ersättare:
Enhetschef Bygg

5)

PBL 10 kapitlet

5.1

Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig
åtgärd enligt 6 kap. 5 §
är ofullständig, fö relägga
sö kanden att avhjälpa
bristerna inom viss tid
vid äventyr att anmälan
kan komma att avvisas
eller att avgö ras i befintligt skick, enligt 6 kap.
10 §1:a stycket PBF

Byggnadsinspektö r
Samhällsbyggnads-jurist
Fö retagshandläggare
Bygglovhandläggare

Beslut att avvisa anmälan
om fö reläggande enligt 6
kap. 5 §inte fö ljs och anmälan är ofullständig att
anmälan inte kan handläggas i sak, enligt 6 kap. 10 §
PBF

Byggnadsinspektö r
Samhällsbyggnads-jurist
Fö retagshandläggare
Bygglovhandläggare

5.2
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Delegat

4.17 Beslut om att fö rlänga
handläggningstiden fö r
ärende om lov eller fö rhandsbesked i hö gst tio
veckor utö ver de ursprungliga tio veckorna,
9 kap 27 §PBL.

5.3

Besluta om att byggnadsverk får tas i bruk utan att
slutbesked lämnas, 10 kap
4 §PBL

5.4

Beslut att utse ny kontrollansvarig, 10 kap 13 §PBL

Kommentar

Ersättare:
Enhetschef Bygg

Ersättare:
Enhetschef Bygg
Bygglovhandläggare
Fö retagshandläggare
Byggnadsinspektö r
Samhällsbyggnads-jurist
Ersättare:
Enhetschef Bygg
Bygglovhandläggare
Fö retagshandläggare
Byggnadsinspektö r
Samhällsbyggnads-jurist
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Region Gotland
Byggnadsnämnden

Delegationsordning

Ärende/Lagrum

5.5

Beslut att ge startbesked
om det enligt 10 kap. 14 §
inte behö vs något tekniskt
samråd, enligt 10 kap 22 §
1:a stycket 1 PBL

5.6

Beslut att ge startbesked
om det enligt 10 kap. 14 §
inte behö vs något tekniskt
samråd vad gäller anmälan
om eldstäder och VA-inkoppling, 10 kap 22 §1:a
stycket 1 PBL
Beslut att fö relägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar som behö vs fö r prö vningen av
frågan om startbesked om
det enligt 10 kap 14 §inte
behö vs något tekniskt
samråd, 10 kap 22 §1:a
stycket 2 PBL
Beslut att med startbesked
godkänna att en åtgärd får
påbö rjas och att i startbeskedet
fastställa den kontrollplan
som ska gälla med uppgift
om vem eller vilka som är
sakkunniga eller kontrollansvariga
bestämma de villkor som
behö vs fö r att fåpåbö rja
åtgärden
bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt fö r utstakning som behö vs
bestämma de handlingar
som ska lämnas in fö r beslut om slutbesked samt ge
de upplysningar om krav
enligt annan lagstiftning
som behö vs, enligt
10 kap 23, 24 §§PBL
Anmärkning i anslutning
till arbetsplatsbesö k/besiktning inom ramen fö r
nämndens tillsynsarbete
som innefattar fö r byggherren bindande fö reskrift.

5.7

5.8

-

-
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-

5.9

Delegat

Kommentar

Ersättare:
Enhetschef Bygg
Bygglovhandläggare
Fö retagshandläggare
Byggnadsinspektö r
Samhällsbyggnads-jurist
Ersättare:
Enhetschef Bygg
Byggnadsinspektö r
Samhällsbyggnads-jurist
Fö retagshandläggare
Assistenter
Ersättare:
Enhetschef Bygg
Bygglovhandläggare
Fö retagshandläggare
Byggnadsinspektö r
Samhällsbyggnads-jurist
Ersättare:
Enhetschef Bygg
Fö retagshandläggare
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektö r
Samhällsbyggnads-jurist
Aina Ö sterdahl
Ersättare:
Enhetschef Bygg

Aina Ö sterdahl har delegation att besluta om
startbesked fö r åtgärder
som omfattas av 9 kap
4a-c §§PBL, sk ”Attefallsåtgärder”.

Byggnadsinspektö r
Fö retagshandläggare
Samhällsbyggnads-jurist
Ersättare:
Enhetschef Bygg
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Region Gotland
Byggnadsnämnden

Delegationsordning

Ärende/Lagrum

Fö reläggande med påfö ljd
(vite eller åtgärd beslutas
av nämnden), enligt 10 kap
27, 28 §§och 11 kap 8,
19,20 §§PBL
5.10 Beslut att det fö r rivningsåtgärder inte behö vs någon kontrollplan, enligt 10
kap 18 §PBL

5.11 Beslut om kompletterande villkor fö r byggeller rivningsåtgärderna
samt fö r kontrollen, enligt 10 kap 29 §PBL
5.12 Besluta om slutbesked
respektive om interimistiskt slutbesked enligt,
10 kap 34-37 §§PBL

6)
6.1

6.2
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6.3

6.4

Delegat

Byggnadsinspektö r
Fö retagshandläggare
Samhällsbyggnads-jurist
Ersättare:
Enhetschef Bygg
Byggnadsinspektö r
Fö retagshandläggare
Samhällsbyggnads-jurist
Ersättare:
Enhetschef Bygg
Byggnadsinspektö r
Fö retagshandläggare
Samhällsbyggnads-jurist
Aina Ö sterdahl
Ersättare:
Enhetschef Bygg

Kommentar

Aina Ö sterdahl har delegation att besluta om
slutbesked fö r åtgärder
som omfattas av 9 kap
4a-c §§PBL, sk ”Attefallsåtgärder”.

PBL 11 kapitlet

Avge skriftligt ingripandebesked inom ramen fö r fö reskrifterna 11 kap 7 §
PBL

Byggnadsinspektö r
Fö retagshandläggare
Samhällsbyggnads-jurist
Ersättare:
Enhetschef Bygg
Beslut om fö reläggande
Byggnadsinspektö r
om en lovpliktig åtgärd har Fö retagshandläggare
vidtagits utan lov, om det
Samhällsbyggnads-juär sannolikt att lov kan ges rist
fö r åtgärden och delegaten Bygglovhandläggare
har befogenhet att besluta
i lovärenden, 11 kap 17 § Ersättare:
PBL.
Enhetschef Bygg
Fö relägga ägare av byggByggnadsinspektö r
nadsverk att inom viss tid
Fö retagshandläggare
ge synpunkter påö vervägt Samhällsbyggnads-juuppdrag åt sakkunnig att
rist
utreda behovet av underBygglovhandläggare
hållsåtgärder och vem som
ska betala kostnaderna fö r Ersättare:
uppdraget,
Enhetschef Bygg
11 kap 18 §PBL.
Beslut om fö rbud mot
fortsatt arbete eller åtgärd,
enligt 11 kap 30 –32 §§
PBL.

Enhetschef Bygg
Biträdande enhetschef
Bygg
Stadsarkitekt
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Region Gotland
Byggnadsnämnden

Delegationsordning

Ärende/Lagrum

6.5

Beslut om fö rbud mot användning av hela eller delar av byggnadsverk om
byggnadsverket har säkerhetsbrister, 11 kap 33 §1
PBL.

6.6

Beslut om fö rbud mot användning av hela eller delar av byggnadsverk, om
det inte finns fö rutsättningar fö r att ge slutbesked, 11 kap 33 §2 PBL.

6.7

Beslut att utse annan
funktionskontrollant, enligt 11 kap 34 §PBL.

6.8

Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen
fö r fö reskrifterna i 10 kap.
11 §och 11 kap. 35 §och
att efter fö rslag av byggherren, besluta om en ny
kontrollansvarig, enligt 11
kap 35 §PBL.
Beslut att ansö ka om
handräckning hos kronofogdemyndigheten fö r tillträde enligt 11 kap 8§eller
när någon har underlåtit
att utfö ra arbete eller vidta
en åtgärd som har fö relagts honom eller henne
enligt 11 kap 19 –24 §§
med stö d av 11 kap 39 §
PBL.
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6.9

Delegat

Kommentar

Byggnadsinspektö r
Samhällsbyggnads-jurist
Fö retagshandläggare
Ersättare:
Fö rvaltningschef
Enhetschef Bygg
Biträdande enhetschef
Bygg
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektö r
Samhällsbyggnads-jurist
Fö retagshandläggare
Ersättare:
Fö rvaltningschef
Enhetschef Bygg
Biträdande enhetschef
Bygg
Byggnadsinspektö r
Samhällsbyggnads-jurist
Fö retagshandläggare
Ersättare:
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektö r
Fö retagshandläggare
Samhällsbyggnads-jurist
Ersättare:
Enhetschef Bygg
Byggnadsinspektö r
Fö retagshandläggare
Samhällsbyggnads-jurist
Bygglovhandläggare
Ersättare:
Enhetschef Bygg
Enhetschef Bygg
Ersättare:
Stadsarkitekt
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Region Gotland
Byggnadsnämnden

7)

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Ärendenr BN 2015/50 Datum 2016-12-07

7.6

7.7

Delegationsordning

Ärende/Lagrum
Plan- och byggförordningen mm

Delegat

Bestämma –i kontrollplan
eller genom särskilt beslut
–att krav påomfattande
ändringar av andra delar
än den direkt berö rda av
en byggnad inte behö ver
utfö ras fö rrän vid en viss
senare tidpunkt, enligt 3
kap. 21 §PBF
Fö relägga den som äger eller ansvarar fö r en motordriven anordning installerad i ett byggnadsverk att
se till att anordningen kontrolleras enligt 8 kap. 6 §
PBF
Beslut om särskild besiktning av hissar och andra
motordrivna anordningar,
8 kap 8 §och 5 kap 9 §
PBF.

Byggnadsinspektö r
Fö retagshandläggare
Samhällsbyggnads-jurist
Ersättare:
Enhetschef Bygg

Beslut om längre besiktningsintervall, 3 kap. 16§
eller beslut om anstånd
med besiktning i fall där
det finns särskilda skäl, 3
kap 17§BFS 2011:12 med
ändringar BFS 2012:11
H14
Beslut om användningsfö rbud fö r hissar och
andra motordrivna anordningar PBF 5 kap.8 –16
§§med tillhö rande fö reskrifter
Beslut om fö reläggande
(utan vite) mot ägare till
byggnader som inte fullgö r
sina skyldigheter ifråga om
funktionskontroll av ventilationssystem, 5 kap 1 –7
§§och 3 kap PBF samt 11
kap 19 –20 §§PBL.
Beslut om senareläggning
av besiktningstidpunkt
inom ramen fö r fö reskrifterna i 4 §(om det finns
särskilda skäl)
enligt 4 §BFS allmänna

Kommentar

Byggnadsinspektö r
Fö retagshandläggare
Samhällsbyggnads-jurist
Ersättare:
Enhetschef Bygg
Byggnadsinspektö r
Fö retagshandläggare
Samhällsbyggnads-jurist
Ersättare:
Enhetschef Bygg
Byggnadsinspektö r
Fö retagshandläggare
Samhällsbyggnads-jurist
Ersättare:
Enhetschef Bygg

-

Byggnadsinspektö r
Fö retagshandläggare
Samhällsbyggnads-jurist
Ersättare:
Enhetschef Bygg
Byggnadsinspektö r
Fö retagshandläggare
Samhällsbyggnads-jurist
Ersättare:
Enhetschef Bygg
Byggnadsinspektö r
Fö retagshandläggare
Samhällsbyggnads-jurist
Bygglovhandläggare
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Region Gotland
Byggnadsnämnden

Delegationsordning

Ärende/Lagrum

råd om Funktionskontroll
av Ventilationssystem och
certifiering av sakkunniga
funktionskontrollanter,
BFS 2011:16, OVK 1 ändrad 2012:6, OVK 2 4 §
7.8 - Beslut om bygglov fö r

att uppfö ra eller väsentligt ändra radio- och telemaster eller torn
- Besluta om bygglov fö r att
uppfö ra eller väsentligt
ändra vindkraftverk, om
vindturbinens diameter är
mindre än 5 meter
- Besluta i ärenden om anmälan om bygglov fö r att
anordna eller väsentligt
ändra parkeringsplatser utomhus 6 kap 1 §PBF.
8)

Kommentar

Byggnadsinspektö r
Fö retagshandläggare
Samhällsbyggnads-jurist
Bygglovhandläggare

Ersättare:
Enhetschef Bygg

Boverkets föreskrifter,
byggregler mm

8.1

Beslut att medge mindre
avvikelse från fö reskrifterna om det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändåkan bli tekniskt tillfredsställande och
det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan
synpunkt, enligt BFS
2011:10, omtryckt
2013:10, EKS 9, 3 §
8.2 Beslut med anledning av
handläggning av ärenden,
enkelt avhjälpta hinder:
- Besluta om avskrivning av
ärende som ej är aktuellt
- Besluta att fö relägga om
redovisning av åtgärder
(fö reläggande om åtgärder
beslutas av nämnden),
BFS 2011:13, HIN 2 och
BFS 2011:5
Ärendenr BN 2015/50 Datum 2016-12-07

Delegat

Ersättare:
Enhetschef Bygg

9)

Lagen (2006:985) och
om energideklarationer

9.1

Besluta om fö reläggande
(utan vite) som behö vs enligt 25 §lagen om energi-

Byggnadsinspektö r
Fö retagshandläggare
Samhällsbyggnads-jurist
Bygglovhandläggare
Ersättare:
Enhetschef Bygg

Byggnadsinspektö r
Fö retagshandläggare
Samhällsbyggnads-jurist
Bygglovhandläggare
Ersättare:
Enhetschef Bygg

Byggnadsinspektö r
Fö retagshandläggare
Samhällsbyggnads-jurist
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Region Gotland
Byggnadsnämnden

Delegationsordning

Ärende/Lagrum

Delegat

Kommentar

deklarationer fö r att bygg- Ersättare:
nadens ägare skall fullgö ra Enhetschef Bygg
sin skyldighet:
1. att, fö r byggnader med
luftkonditioneringssystem
enligt 10 §i lagen som inte
ska energideklareras, se till
att systemet regelbundet
besiktigas pådet sätt som
anges i 11 §fö rsta stycket i
lagen
2. att den energideklaration
som senast har upprättats
fö r byggnaden är tillgänglig påväl synlig plats enligt
vad som anges i LED 11 §
1:a stycket, 13 och 15 §§.
10)

Fastighetsbildningslagen (1970:988)

10.1 Fö reträda byggnadsnämnden vid samråd med lantmäterimyndigheten med
rätt att anfö ra att frågan
om fö rhandsbesked eller
bygglov bö r avgö ras innan
fastighetsbildning sker, enligt 4 kap. 25 §FBL
11)

Ärendenr BN 2015/50 Datum 2016-12-07

Bygglovhandläggare
Fö retagshandläggare
Planhandläggare
Enhetschef
Ersättare
Stadsarkitekt

Ledningsrättslagen
(1973:1144)

12.1 Fö reträda byggnadsnämnden vid samråd
med lantmäterimyndigheten med rätt att anfö ra att frågan om fö rhandsbesked eller bygglov bö r avgö ras innan
upplåtelse av ledningsrätt sker, enligt 19 §LL
13)

Ersättare
Stadsarkitekt

Anläggningslagen
(1973:1149)

11.1 Fö reträda byggnadsnämnden vid samråd med lantmäterimyndigheten med
rätt att anfö ra att frågan
om fö rhandsbesked eller
bygglov bö r avgö ras innan
gemensamhetsanläggning
inrättas, enligt 21 §AL
12)

Bygglovhandläggare
Fö retagshandläggare
Planhandläggare
Enhetschef

Bygglovhandläggare
Fö retagshandläggare
Planhandläggare
Enhetschef
Ersättare
Stadsarkitekt

Lagen (1998:814) och
förordningen med särskilda bestämmelser
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Region Gotland
Byggnadsnämnden

Delegationsordning

Ärende/Lagrum
om gaturenhållning
och skyltning

13.1 Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom allmänheten
avvisas från ett visst område som är av betydelse
fö r friluftslivet, enligt LGS
§5.
13.4 Besluta att avge yttrande
till länsstyrelsen, enligt 9 §
LGS.
14)

Ärendenr BN 2015/50 Datum 2016-12-07

Kommentar

Bygglovhandläggare
Fö retagshandläggare
Byggnadsinspektö r
Samhällsbyggnads-jurist
Ersättare:
Enhetschef Bygg
Bygglovhandläggare
Fö retagshandläggare
Ersättare:
Stadsarkitekten

Färdigställandeskydd
Lag om byggfelsförsäkring

14.1 Prö vning av behov och
beslut i frågan om färdigställandeskydd behö vs eller inte vid nybyggnad av
småhus som inte ska användas fö r permanent
bruk eller tillbyggnad, enligt 3 §1:a stycket LFS
C. Övriga ärenden inom
byggnadsnämndens
verksamhetsområde.
1)

Förordning om kulturminne

1.1

Avge yttrande till länsstyrelsen avseende Byggnadsminnesfö rklaringar, enligt
11 §fö rordning om kulturminne.

2)

Miljöbalken

2.1

Dispens från fö reskrifter
om vad allmänheten har
att iakta inom kommunalt
naturreservat, enligt 7 kap
7 §miljö balken.
Dispens vid ansö kan om
naturvårdsåtgärder inom
strandskyddet enligt 7 kap
8 §miljö balken

2.2

Delegat

3)

Lag om lägenhetsregister

3.1

Rätt att fastställa belägenhetsadress och lägenhetsnummer, enligt §§10, 11
lag om lägenhetsregister
(2006:378).

Byggnadsinspektö r
Fö retagshandläggare
Samhällsbyggnads-jurist
Ersättare:
Enhetschef Bygg

Regionantikvarie
Byggnadsantikvarien
Ersättare:
Stadsarkitekt
Regionekolog
Kommunekolog
Ersättare:
Stadsarkitekt
Regionekolog
Kommunekolog
Ersättare:
Stadsarkitekt
Kartingenjö r
Ersättare:
Enhetschef G-I
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Region Gotland
Byggnadsnämnden

Delegationsordning

4)

Ärende/Lagrum
Namnsättning

4.1
4.2

Besluta om kvartersnamn.
Besluta om vägnamn.
Ärende/Lagrum

Delegat

Kommentar

BN Au
BN Au
Delegat

Kommentar

D. Personalärenden
1)

1.1

Allmänt

Organisationsfö rändringar:
a) fö rändringar som rö r flera a)Fö rvaltningschef
avdelningar inom fö rvaltningen
b) fö rändringar inom en avdelning

c) inrättande respektive indragning av befattningar
1.2 Deltagande i kurser, konferenser och dylikt med
lö n.
1.3 Beslut om sjukintyg från
fö rsta dagen.
1.4

1.5

1.6
1.7

Ärendenr BN 2015/50 Datum 2016-12-07

1.8

Svara fö r arbetsmiljö arbetsuppgifter i enlighet
med lag och fö rordning
om arbet6smiljö , allmänna
fö reskrifter, regionen arbetsmiljö policy och riktlinjer inom arbetsmiljö området.
Beslut om särskild avtalspension i enlighet med
PFA KAP-KL och regionens riktlinjer, F 11.
Ingåkollektivavtal angående turlista enligt LAS,
F 17.
Beslut att tillåta eller fö rbjuda bisyssla, F 19.
Beslut om ålders och avtalspension.

2)

Anställningsärenden
mm

2.1

Anställning och entledigande av personal.

2.2

Beslut om anställning och
lö nesättning av nyanställd
medarbetare enligt riktlinjer och avtal.

b)Enhetschef i samråd med Fö rvaltningschef
c)Fö rvaltningschef
Enhetschef
Ersättare:
Fö rvaltningschef
Enhetschef
Ersättare:
Fö rvaltningschef
Enhetschef
Ersättare:
Fö rvaltningschef

Respektive chef utifrån
mottagen fö rdelning

Fö rvaltningschef

Fö rvaltningschef
Fö rvaltningschef
Fö rvaltningschef

Enhetschef
Ersättare:
Fö rvaltningschef
Enhetschef
Ersättare:
Fö rvaltningschef
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Region Gotland
Byggnadsnämnden

Delegationsordning

Ärende/Lagrum

2.3

2.4
2.5

2.6

2.7

2.8
2.9

Beslut om ledighet med
lö n och fö rmåner fö r fackligt arbete eller facklig utbildning (avser endast sk
”rö rlig tid”).
Flyttersättning i samband
med erhållen tjänst.
Avstängning från tjänstgö ring samt disciplinåtgärder,
enligt 10, 11 §§AB och
regionens riktlinjer
Uppsägning av personliga
fö rhållanden eller avskedande från anställning, enligt 33 §AB och 7 §LAS
eller avskedande från
tjänst 18 §LAS.
Uppsägning pågrund av
arbetsbrist, enligt 33 §AB
och 7 §LAS och regionens riktlinjer.
Beslut om avgångsvederlag, enligt regionens riktlinjer.
Beslut om lö netillägg.

2.10 Rehabiliteringsansvar.

Enhetschef
Ersättare:
Fö rvaltningschef
Fö rvaltningschef

Fö rvaltningschef

Fö rvaltningschef
Fö rvaltningschef
Enhetschef
Ersättare:
Fö rvaltningschef

Ledigheter

3.1

Ledigheter som regleras i
lagar och avtal (semester,
fö räldraledighet mm) 27 –
29 §§AB och enligt regionens riktlinjer.
Ledigheter fö r offentliga
fö rtroendeuppdrag, 31 §
AB och enligt regionens
riktlinjer.
Ledigheter med lö n fö r
enskilda angelägenheter,
32 §AB och enligt regionens riktlinjer.

Enhetschef
Ersättare:
Fö rvaltningschef

3.4

Ledigheter med lö nefö rmåner vid utbildning, 7 §
AB och enligt regionens
riktlinjer.

Enhetschef
Ersättare:
Fö rvaltningschef

3.5

Ledighetsfö rmån vid fö rvaltningsgemensamma
fackliga uppdrag, enligt
regionens riktlinjer.

Enhetschef
Ersättare:
Fö rvaltningschef

3.3

Kommentar

Fö rvaltningschef

3)

3.2

Ärendenr BN 2015/50 Datum 2016-12-07

Delegat

Enhetschef
Ersättare:
Fö rvaltningschef

Enhetschef
Ersättare:
Fö rvaltningschef
Enhetschef
Ersättare:
Fö rvaltningschef
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Region Gotland
Byggnadsnämnden

Delegationsordning

Ärendenr BN 2015/50 Datum 2016-12-07

Ärende/Lagrum

3.6

Ledigheter fö r studier enligt Studieledighetslagen,
enligt regionens riktlinjer.

4)

Förhandlingar/
samverkan

4.1

MBL-fö rhandlingar enligt
11-13 §§och 38 §.

4.2

MBL-fö rhandling enligt
14 §

4.3

MBL-fö rhandlingar enligt
19 §

4.4

Samverka med fackliga organisationer i enlighet med
samverkansavtalet.

Delegat

Kommentar

Enhetschef
Ersättare:
Fö rvaltningschef

Fö rvaltningschef
Ersättare:
Enhetschef
Enhetschef
Ersättare:
Fö rvaltningschef
Fö rvaltningschef
Ersättare:
Enhetschef
Enhetschef
Ersättare:
Fö rvaltningschef
Fö rvaltningschef
Ersättare:
Enhetschef
Enhetschef
Ersättare:
Fö rvaltningschef
Fö rvaltningschef
Ersättare:
Enhetschef
Enhetschef
Ersättare:
Fö rvaltningschef

?
?
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Region Gotland
Byggnadsnämnden

Delegationsordning
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BN 2016/8871

Gunnar Gustafsson

27 mars 2017

Byggnadsnämnden

Yttrande enligt 16 kap 4 § MB rörande tillstånd enligt 9 kap
miljöbalken När Öndarve 3:2
Förslag till beslut



Region Gotland tillstyrker enligt 16 kap 4§miljö balken att tillstånd enligt 9
kap miljö balken får lämnas fö r rubricerad tillståndsansö kan.

Sammanfattning

Miljö prö vningsdelegationen vid länsstyrelsen i Stockholms län har gett Region Gotland tillfälle att yttra sig, enligt 16 kap 4 §MB, om att tillstyrka eller avstyrka en ansö kan,
inlämnad av Vindbolaget i När AB, avseende tillstånd enligt 9 kap miljö balken fö r att
nedmontera fem befintliga vindkraftverk samt fö r uppfö randet och drift av ett vindkraftverk påfastigheten När Ö ndarve 3:2.
Enligt Regionens reglemente är det byggnadsnämnden som fattar beslut i detta ärende.
Regionens yttrande innebär att Regionen tar ställning till att antingen medge att tillstånd får lämnas eller meddela att tillstånd inte får lämnas.
Bedö mningen är att den planerade parken har stö d i ö versiktsplanen.
Bedö mning är att Region Gotland bö r tillstyrka att tillstånd enligt 9 kap miljö balken
kan lämnas om miljö prö vningsdelegationen finnar att det är fö renligt med balkens bestämmelser.
Ärendebeskrivning

Miljö prö vningsdelegationen vid länsstyrelsen i Stockholms län har gett Region Gotland tillfälle att yttra sig, enligt 16 kap 4 §MB, om att tillstyrka eller avstyrka den planerade etableringen.
Enligt Regionens reglemente är det byggnadsnämnden som fattar beslut i detta ärende.

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 registrator-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2016/8871

Ansö kan avser utbyte av fem äldre vindkraftverk mot ett nytt i När socken. Det sö kta
tillståndet innehåller dels nedmontering av fem befintliga vindkraftverk på fastigheterna När Ö ndarve 3:2 (tre verk) och När Siglajvs 1:5 (tvåverk). Dels uppfö rande och
drift av ett vindkraftverk med maximal totalhö jd på150 meter placerat påNär Ö ndarve
3:2. Sö kande är Vindbolaget i När AB (VINAB) som bildats av de tre ägarna av de fem
verk som ska ersättas, När Vindsamfällighet, Burgvind AB och Balingsta Energi AB.
De fem befintliga verken har en samlad installerad effekt på1650 kW och en produktion påcirka 3500 MWh fö r ett normalår. Med att ersätta dessa fem verk med ett verk
med som mest 150 meters totalhö jd och märkeffekt påcirka 2 MW, kommer produktionen att mer än fö rdubblas.
I ö versiktsplanen fö r Region Gotland ”Bygg Gotland Översiktsplan för Gotlands kommun
2010-2025” anges fastigheten som område mö jligt fö r generationsskifte av idag befintliga verk. Fö reslagen plats fö r det nya verket ligger strax utanfö r det 200 meter breda
strandskyddet, tillika naturreservatet Gotlandskusten, som berö r fastigheten När Ö ndarve 3:2. Naturreservatet, tillika Natura 2000-området, Närsholmen har sin närmaste
gräns cirka 1,5 km ö ster om det planerade verket. Även riksintressena friluftsliv, naturmiljö och kulturmiljö berö rs av den planerade verksamheten.
Med placering av vindkraftverket enligt huvudalternativet kommer ljudnivån vid närliggande bostäder understiga 40 dB(A). Avstånd mellan verket och närmaste bostad
kommer att bli 915 meter enligt detta alternativ. VINAB uppger som skäl till att frångå
regionala riktlinjer om 1000 meter som avstånd till bostäder, att de vill undvika att
uppfö ra verk inom strandskyddat område. Dåtotalhö jden påverket inte ö verstiger 150
meter kommer hinderbelysningen beståav rö tt blinkande sken.
Bedömning
Bedö mning är att Region Gotland bö r tillstyrka att tillstånd enligt 9 kap miljö balken
kan lämnas om miljö prö vningsdelegationen finnar att det är fö renligt med balkens
bestämmelser.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Förvaltningschef
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Ansökan om tillstånd enligt
Avseende utbyte av fem äldre vindkraftverkREGION GOTLAND
mot ett nytt i När socken på sydöstra Got and.

Ansökan utarbetad av Wickman Wind AB på uppdrag av Vindbolaget i När AB.
Inlämnad till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Stockholms Län

2016 -)8- 2 2
Till
Länsstyrelsen i Stockholms län

REGION GOTLAND

Miljöprövningsdelegationen
Box 22067
104 22 Stockholm

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN

Sökande

Vindbolaget i När AB (nedan VINAB eller Bolaget)
Öja Gisle 220
62333 Burgsvik
Organisationsnr: 556947-3373 (se Bilaga A)

Kontaktperson:

Andreas Wickman

Telefon:

0498-29 04 44, Mobil: 0708-287 430

e-postadress:

andreas@wickmanwind.se

Saken
Frivilligt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för uppförande och drift m.m. av ett vindkraftverk
med verksam hets kod 40.100 C.

-1 -

1

Yrkanden

Vindbolaget i När AB (VINAB) hemställer om tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken avseende
ombyggnad och drift av befintliga vindkraftverk inom När socken, Gotlands kommun, Gotlands län, enligt följande:
1. Tillstånd att demontera sammanlagt fem (5) befintliga vindkraftverk, varav tre verk
på fastigheten När Öndarve 3:2 och de övriga två (2) verken på fastigheten När Siglajvs 1:5.
2. Tillstånd att
i första hand på fastigheten När Öndarve 3:2 uppföra och driva ett (1) verk med
maximal totalhöjd om 150 m med placering på koordinaterna enligt Huvudalternativet (Y:1671784 X:6347663),
eller
i andra hand på fastigheten När Öndarve 3:2 uppföra och driva ett (1) verk med
maximal totalhöjd om 150 m med placering på koordinaterna enligt Andrahandsalternativet (Y: 1671809 X:6347619).
3. Igångsättningstid medges till 5 år efter lagakraftvunnet beslut.
4. Tillståndet avser en tidsperiod om 35 år räknat från det år då byggstart sker.
5. Verkställighetsförordnande begärs.

2

Förslag till särskilda villkor

Mot bakgrund av vad som redovisas nedan samt i bilagor föreslår VINAB följande särskilda
villkor för verksamheten:
1. Om inte annat följer av övriga villkor ska anläggningen uppföras och verksamheten,
inklusive åtgärder för att begränsa olägenheter, störningar och risker för omgivningen, människors hälsa och miljön, bedrivas i överensstämmelse med vad Bolaget
angivit i ansökan eller i övrigt åtagit sig i ärendet.
2. Bolaget ska meddela tillsynsmyndigheten om tidpunkten då tillståndet avses tas i
anspråk. Den detaljerade placeringen och utformningen av tillfartsvägar, ledningsschakt och uppställningsytor ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten.
3. Nedmontering av befintliga verk och återställnings- och efterbehandlingsåtgärder efter den befintliga verksamheten ska ske i samråd med markägare och tillsynsmyndigheten. Fundament ska delvis tas bort så att marken återställs i nivå med omgivande markyta. Återställningsarbetet ska godkännas av tillsynsmyndigheten.
4. Anläggningsarbeten ska ske på sådant sätt att inte onödiga skador uppkommer på
mark och vegetation samt att marken inte dräneras. Transporter med motorfordon
utanför hårdgjord yta får inte ske under förhållanden då sådan körning riskerar att
skada mark- och växttäcke.
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5. Ljudnivån från vindkraftverket får vid bostäder inte överskrida den ekvivalenta ljudnivån 40 dB(A) utomhus. Inom ett år från att vindkraftverket tagits i drift ska ljudpåverkan bestämmas med mätning av verkets ljudemissionen enligt IEC 61400-11, eller nyare version av denna standard. Resultatet från denna mätning ska användas
för att genom beräkningsmetoderna Nord 2000 eller Naturvårdsverkets metod (rapport 6241) bestämma ljudnivå vid närliggande bostäder.
6. Rörliga skuggor från vindkraftverket ska begränsas genom automatisk styrning så
att antalet timmar med rörlig skugga inte överstiger 8 timmar per år och 30 minuter
per dygn på störningskänslig plats vid bostäder. Som störningskänslig plats räknas
befintlig uteplats eller en yta om 25 m2 i anslutning till bostäder.
7. Skriftlig anmälan, omfattande en arbets- och tidplan för såväl nedmontering av befintliga verk och återställning av mark som uppförande av det nya verket, ska göras
till tillsynsmyndigheten senast en månad innan de befintliga vindkraftverken permanent tas ur drift. Av anmälan ska även framgå vilka åtgärder som avses vidtas för att
återställa området. Tillsynsmyndigheten ska godkänna anmälan innan åtgärderna
påbörjas.
8. Efter att anläggnings- och monteringsarbetet slutförts ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten.
9. Sökande ska i god tid och senast en månad innan byggnation påbörjas informera
Försvarsmaktens Högkvarter, Transportstyrelsen och tillsynsmyndigheten om det
nya vindkraftverkets koordinatposition och totalhöjd över havet.
10. Hantering av kemiska produkter och farligt avfall ska ske på sådant sätt att eventuellt spill eller läckage inte kan nå och förorena kringliggande mark och vatten. Kärl
innehållande kemiska produkter och farligt avfall ska vara tydligt märkta avseende
sitt innehåll.
11. För verksamheten ska finnas ett program för egenkontroll som möjliggör en bedömning av om villkoren i tillståndet följs och andra åtaganden uppfylls. Sökanden ska
senast sex månader efter det att det nya vindkraftverket tagits i drift lämna ett förslag till kontrollprogram till tillsynsmyndigheten. Uppföljning av anläggningens eventuella påverkan på fladdermöss ska ingå, se villkorsförslag nummer 12.
12. Kontrollprogrammet skall bland annat innehålla uppföljning av verksamhetens eventuella påverkan på fladdermöss genom att under de två första driftsåren fastställa
förekomsten av fladdermöss runt vindkraftverket, se avsnitt 6.3.3 i ansökans miljökonsekvensbeskrivning. Då förekomsten fastställts skall oberoende sakkunnig i rapport meddela om skaderisken motiverar att skyddssystem som minimerar risken för
skador på fladdermöss bör installeras. Tillsynsmyndigheten äger rätt att med den
sakkunniges rapport som underlag besluta om krav på installation av skyddssystem
som minimerar skaderisken på fladdermöss.
13. Ekonomisk säkerhet ska ställas för kostnader som föranleds av återställningsåtgärder efter avslutad drift av det nya vindkraftverket. Säkerheten ska ställas genom att
ett samlat belopp om 450.000 kronor avsätts på spärrat konto i bank. Beloppet insattes i tre lika stora delar vid tre tillfällen. Insättningarna skall verifieras för tillsynsmyndigheten genom intyg från den bank där det spärrade kontot öppnats. Första in-
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sättningen om 150.000 kr skall ske innan det nya vindkraftverket monteras, andra
insättningen inom fem år från att verket rests och den tredje och sista insättningen
inom tio år från att verket rests.
14. l god tid innan det nya vindkraftverket permanent tas ur drift, ska en skriftlig anmälan med arbets- och tidsplan avseende de återställnings- och efterbehandlingsåtgärder som avses vidtas inlämnas till tillsynsmyndigheten. Efter avslutad verksamhet ska verket nedmonteras och fundament delvis tas bort så att marken återställs i
nivå med omgivande markyta. Återställningsarbetet ska utföras i samråd med tillsynsmyndigheten, och ska efter slutförandet också godkännas av tillsynsmyndigheten. Återställning och efterbehandling av anläggningsplatsen skall vara slutförda
inom tillståndets giltighetstid.

3

Allmän orientering
3.1

Bolaget

VINAB bildades 2013 av de tre aktörer som idag bedriver vindelproduktion i När socken
med sammanlagt fem vindkraftverk; två verk på fastigheten Siglajvs 1 ;5 och tre verk på fastigheten När Öndarve 3:2. Bolagets syfte är att genomföra ett generationsskifte av dessa
fem befintliga vindkraftverk således att de ersätts med ett nytt, gemensamt ägt verk.

3.2

Bakgrunden till ansökan och översiktlig verksamhetsbeskrivning

De två första av de fem vindkraftverk som nu avses ersatta uppfördes 1992. Övriga tre verk
uppfördes under de närmast följande tre åren. Vindelproduktionen i När har således pågått i
nära 25 år och ägarna har tack vare de rika vindtillgångar platserna hyser goda erfarenheter av driften. Befintliga verk är dock numera tekniskt underlägsna dagens teknik och resursutnyttjandet därför lågt. Dessa fakta tillsammans med riksdagens uttalade målsättning
att den svenska elproduktionsapparaten skall bli helt förnybar och inhemsk är bakgrunden
till att ägarna av VINAB beslutat att förnya den inom socknen befintliga vindkraften. Det ersättningsverk som planeras kommer ensamt att producera mer än dubbelt så mycket el per
år som de fem verk som ersätts gör tillsammans.
VINAB har anlitat konsultföretaget Wickman Wind AB i Burgsvik på Gotland att genomföra
och utarbeta bifogad miljökonsekvensbeskrivning med bilagor.

3.3

Icke-teknisk sammanfattning

För en icke-teknisk sammanfattning av verksamheten se kapitel 2 i Miljökonsekvensbeskrivningen.

4

Gällande miljötillstånd

Befintliga vindkraftverk har etablerats utan krav på miljötillstånd.
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5

Områdesbeskrivning
5.1

Landskap

Det planerade vindkraftverket avses etablerat på VINABs fastighet När Öndarve 3:2 i När
socken på sydöstra Gotland. Inom fastigheten är idag tre av de fem vindkraftverk som ersätts i drift. De övriga två verken som ersätts är i drift på fastigheten När Siglajvs 1:5, några
kilometer väster om VINABs fastighet, se kartan nedan.
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Kartan visar positionerna för de fem verk som skall rivas. Ersättningsverket planeras nära grön prick

Landskapet i När är flackt, öppet och starkt präglat av mycket långvarigt åkerbruk och boskapsskötsel och den mesta marken är uppodlad, med mindre skogspartier insprängda.

5.2

Fastigheter och bebyggelse

Två fastigheter ingår i ansökan. Den ena är När Siglajvs 1:5 där de två på fastigheten befintliga verken nedmonteras och marken återställs. Den andra är När Öndarve 3:2 där de
tre befintliga verken nedmonteras och påverkade markytor efter två av verken återställs.
Platsen för det tredje verket utnyttjas som kranplats för det nya verket vars grundläggning
sker cirka 50 meter nordväst om den tidigare uppställningsplatsen. Bebyggelsen i När
socken är utspridd. Den närmsta bostadsfastigheten vid platsen för det nya vindkraftverket
ligger på drygt 900 meters avstånd.

5.3

Planförhållanden

Det nya verket är lokaliserad utanför det 200 meter breda strandskyddet som berör fastigheten När Öndarve 3:2. l Region Gotlands gällande översiktsplan ("Bygg Gotland 20102025") anges fastigheten som område möjligt för generationsskifte av idag befintliga verk.
Planen förordar generationsskiften för att därmed utnyttja för vindbruk ianspråktagna områden bättre. Sammantaget finns idag cirka 150 vindkraftverk på Gotland. Många är av äldre
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modell och den genomsnittliga årsproduktionen är endast cirka 3,5 GWh per verk. Ett modernt vindkraftverk producerar 2-3 gånger så mycket. De fem verken i När som nu planeras
ersatta har en genomsnittlig årsproduktion på 0,7 GWh per verk.

5.4
-

Utpekade riksintressen och skyddade områden

Riksintressen

Riksintressen för friluftslivet Föreslagen lokalisering berör riksintressen för friluftslivet, dels
det utpekade strandområdet Gotlandskusten (400 m brett längs stranden), dels det allmänna skyddet som gäller hela Gotland enligt 4 kap.2§ MB.
Riksintressen för naturmiljön Lokalisering berör riksintressen för naturmiljön, dels det utpekade riksintresseområdet NRO09059, dels det riksintresse för höga naturvärden som gäller
hela Gotland enligt 4 kap.2§ MB.
Riksintresset för kulturmiljövård Slutligen berörs även riksintresset för kulturmiljövård (områdesnummer / 36 Närkusten) liksom det riksintresse för höga kulturvärden som gäller hela
Gotland enligt 4 kap.2§ MB.
Intressena beskrivs närmare i avsnitt i miljökonsekvensbeskrivningen.
-

Natura2000

Naturreservatet Närsholmen (N2000 SE0340017) har sin närmsta gräns cirka 1,5 km öster
om det planerade nya vindkraftverket. Närsholmen är en låglänt, flack, ca 170 hektar stor
halvö. Området är skyddat dels för sin säregna vegetation, dels för att området hyser ett rikt
fågelliv.
- Naturreservat
Naturreservatet Gotlandskusten har längs den aktuella kuststräckan samma utbredning
som strandskyddet och byggnation sker inte inom reservatet.

6

Redovisning av samråd

l Bilaga B återfinns en kopia av det samrådsunderlag som via brev remitterades företag,
myndigheter och organisationer sommaren 2015. Materialet distribuerades även till samtliga boende i När och allmänheten bjöds via denna distribution och genom annons i lokalpressen till ett samrådsmöte i När bygdegård den 29 juli 2015. l Bilaga C återfinns kopia av
tidningsannons samt sändlistan till myndigheter och organisationer, l Bilaga D finns en redogörelse av inkomna yttrande från såväl myndigheter som enskilt berörda. Då verksamheten inte är tillståndspliktig har Länsstyrelsen på Gotland fattat beslut om att verksamheten
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Beslutet finns som underbilaga i miljökonsekvensbeskrivningen.

7

Teknisk beskrivning

En teknisk beskrivning som redovisar principer för funktion och utformning av anläggningen
samt dess uppförande ges i kapitel 5 i miljökonsekvensbeskrivningen.
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8

Miljökonsekvensbeskrivning

Den ansökta verksamheten ger bl.a. ljud, skuggor, påverkan på landskapsbilden samt vissa
störningar på natur- och kulturmiljön. Verksamhetens produktion av förnyelsebar elenergi
innebär å andra sidan en minskning av koldioxidutsläpp och andra för miljön skadliga ämnen, l miljökonsekvensbeskrivningen (Bilaga E) beskrivs konsekvenser av den planerade
verksamheten, samt ett nollalternativ enligt 6 kap 7§ miljöbalken, d.v.s. om verksamheten
inte kommer till stånd.
Mot bakgrund av redogörelsen i miljökonsekvensbeskrivningen är det VINABs bedömning
att den sökta verksamheten kommer att kunna etableras och drivas utan någon negativ påverkan av betydelse för människor och natur.

9

Alternativredovisning

Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller utöver det s.k. nollalternativet även redovisning av
en alternativ lokalisering liksom redovisning av en alternativ utformning. Då syftet med VINABs verksamhet är att vidmakthålla den sedan mer än två decennier pågående vindelproduktionen inom När socken har alternativ lokalisering sökts och identifierats inom socknen. Utvärderingen av den alternativa lokaliseringen redogörs för i miljökonsekvensbeskrivningens kapitel 7. Som framgår har det nu sökta alternativet bedömts vara det mest fördelaktiga. Det avgörande skälet är de ekonomiska förutsättningarna att kunna finansiera projektet.
Ett nollalternativ skulle innebära att den tillkommande miljövänliga produktionen av elenergi
som skulle ha kunnat produceras i När socken uteblir och att denna energimängd istället
kommer att produceras på annan plats och åtminstone inledningsvis sannolikt med fossilbaserad produktion som medför skadliga utsläpp och avfall.

10

Tillåtlighet
10.1

Hänsynsregler

De förpliktelser som följer av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken uppfylls.
• Kunskapskravet (2 kap. 2§ miljöbalken)
VINAB är bildat av två vindkraftföretag, varav det ena har samverkansavtal med den tredje
vindkraftproducenten i När socken; vindsamfällighetsföreningen Närvind som idag driver de
tre på Kapelludden befintliga kraftverken. Var och en av dessa tre intressenter har cirka 20
års erfarenhet av ägande och drift av vindkraftverk. Bolaget har därigenom en gedigen kunskap och kompetens inom byggnation och drift av vindkraftanläggningar.
• Försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik (2 kap. 3§ miljöbalken)
För att minimera riskerna för olägenheter eller skada för människors hälsa eller för miljön
planeras byggnationen av det nya vindkraftverket att ske vid en av de idag ianspråktagna
platserna inom aktuell fastighet och då den plats som har längst avstånd till bostäder, l och
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med valet av denna plats minimeras risk för störningar för närboenden samtidigt som påverkan på mark- och växtlager blir så liten som möjligt.
Utvecklingen sker mycket snabbt inom vindkraftindustrin. De fem verk som nu planeras att
bli ersätta är cirka 20 år gamla. Dagens vindkraftverk med dels högre torn, dels längre och
aerodynamiskt bättre utformade vingar innebär att ett nytt verk kommer att producera mer
än dubbelt så mycket energi per år som de fem äldre verken gör tillsammans.
Utifrån detta anser Bolaget att projektet väl uppfyller Miljöbalkens krav enligt 2 kap. 3§.
• Produktvalsprincipen (2 kap. 4§ miljöbalken)
l valet av nödvändiga kemiska produkter (smörj- och hydraulolja, kylvätskor etc.) kommer
sökande att sträva efter att använda produkter som innehåller så få skadliga ämnen som
möjligt för att minimera risker för människors hälsa och för miljön.
• Hushållning och kretslopp (2 kap. 5§ miljöbalken)
Hela verksamheten bygger på omvandling av vinden som är en förnybar naturlig energikälla, vilket betyder att vindkraftverket producerar och levererar ren och förnybar elkraft. Kretsloppsprincipen är i projekt som detta där en redan ianspråktagen plats återetableras med
ett nytt, effektivare vindkraftverk särskilt tydlig. De utbytta vindkraftverken kan efter demontering antingen renoveras och drivas vidare på annan plats, eller fragmenteras så att de ingående komponenternas material (i huvudsak stål) kan återvinnas. Detta gäller även det
nya verket då den dagen kommer.
• Lokaliseringsprincipen (2 kap. 6§ miljöbalken)
Huvudsyftet med verksamheten är att modernisera en befintlig grupp vindkraftverk för att
därigenom erhålla ett avsevärt bättre resursutnyttjande av ett redan exploaterat område,
s.k. generationsväxling, l bifogad miljökonsekvensbeskrivning (Bilaga E) redovisas såväl
en alternativ utformning på vald lokalisering som en jämförelse mellan vald lokalisering och
en alternativ lokalisering. Den valda lokaliseringen innebär till skillnad från alternativet rimliga finansieringsförutsättningar och därmed möjlighet att genomföra projektet. Förverkligandet innebär i sin tur att en av Gotlands vindenergirikaste platser utnyttjas flerfalt effektivare
och Bolaget anser därmed att lokaliseringen uppfyller kraven om bästa möjliga lokalisering.

10.2

Tillåtlighet enligt 3-4 kap miljöbalken

Den planerade verksamheten är inte oförenlig med några utpekade riksintressen enligt 3
och 4 kap miljöbalken. Det planerade vindkraftverket kommer att producera mer än dubbelt
så mycket elenergi per år som de fem verk som ersätts gör tillsammans. VINAB anser därmed att det är god resurshushållning att vindkraftverket byggs i enlighet med denna ansökan.

10.3

Tillåtlighet enligt 7 kap miljöbalken

Den skyddade natur i form av Natura 2000-områden och naturreservat som finns i närhet till
föreslagen etableringsposition för det nya vindkraftverket bedöms inte att på ett betydande
sätt påverkas negativt av den ansökta verksamheten. Något behov av tillståndsprövning
enligt 7 kap. 28a§ Miljöbalken föreligger inte.
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10.4

Sammanfattning av tillåtligheten

Bolaget anser att den sökta verksamheten är förenlig med miljöbalkens syfte och uppfyller
de krav som kan ställas enligt miljöbalkens tillåtlighetsregler. Tillstånd i enlighet med ansökan kan därför meddelas.

11

Tidplan

Enligt nuvarande tidplan planeras investeringsbeslut kunna fattas ett till två år efter det att
ett lagakraftvunnet tillstånd enligt miljöbalken föreligger. Byggtiden uppskattas till sex månader. Tidplanen är dock preliminär och kan förändras av faktorer som för närvarande inte
kan förutses.

Burgsvik22juli2016

Vindbolaget i När AB

Andreas Wickm!
Extern firmatecknare

Bilagor:

A Bolagets registreringsbevis
B Samrådunderlag 2015
C Sändlista samråd och annons samrådsmöte
D Samrådsredogörelse
E Miljökonsekvensbeskrivning
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ANSÖKAN TILLSTÅND 9 KAP MB

BILAGA E

Vindkraft vid Kapelludden

Miljökonsekvensbeskrivning
Utbyte av fem befintliga vindkraftverk mot ett nytt i När socken,
Gotland

Denna MKB är upprättad våren-2016 av Wickman Wind AB
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2 Icke-teknisk sammanfattning
2.1 Bakgrund till projektet
2.1.1

Övergripande globala behov sätter nationella mål

Det står sedan några år tillbaka att klarare att livsbetingelserna på jorden hotas av mycket
allvarliga förändringar till följd av stigande medeltemperatur. Många länder har därför inlett
kraftfulla handlingsprogram i syfte att begränsa utsläppen av ämnen till atmosfären som driver dessa skadliga förändringar. Sverige är ett av dessa länder och har som medlem i Europeiska unionen bland annat åtagit sig att uppfylla vissa mål vad avser reduktion av s.k. växthusgaser. Som ett medel att nå uppsatta mål har Sveriges riksdag under en lång tid konsekvent fattat beslut om en rad åtgärder för att öka andelen förnybar elproduktion inom landet.
Nuvarande regering träffade nyligen en blocköverskridande överenskommelse med ett flertal
politiska partier att till år 2030 skall mängden förnybar elproduktion ha ökat från 2002 års
nivå med 48 TWh. En allmän bedömning är att cirka 30 av dessa 48 TWh kommer att produceras med vindkraft. Under 2015 producerade den svenska vindkraften drygt 15 TWh
(=15.000 GWh). Ett nytt vindkraftverk producerar upp mot 10 GWh, vilket betyder att det
krävs cirka 1.500 nya vindkraftverk för att nå målet. Diagrammet i Figur 1 visar vindkraftens
tillväxt de senaste åtta åren.
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Fig. 1: Diagrammet visar den årliga vindelproduktionen i Sverige från 2007 fram till 2015

2.1.2

Lokala mål och planer

Region Gotland har en klar inriktning mot ett samhälle där energiförsörjningen tillgodoses på
ett miljömässigt och ekonomiskt långsiktigt hållbart och uthålligt vis. För att nå uppsatta mål
krävs bland annat att vindkraften byggs ut på ön och i gällande översiktsplan "Bygg Gotland
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2010 - 2025" anges målsättningen för utbyggnaden till en årsproduktion i storleksordningen
2,5 TWh el. En avgörande fråga i valet av ambitionsnivå har varit att nivån skall göra det möjligt att nå det energipolitiska målet att Gotland på "nettobasis" skall vara självförsörjande vad
gäller energi. Med nettobasis avses att den energi som inte kan produceras lokalt utan måste
importeras "kvittas" mot ett lokalt överskott av förnybar energi som exporteras från ön. För att
klara detta krävs export av vindkraft i den nya kabelförbindelse det statliga elnätsföretaget
Svenska Kraftnät avser att bygga och som förväntas vara driftsätt 2020/2021.
l översiktsplanens väl genomarbetade vindkraftkapitel utpekas områden som bedömts som
lämpliga för olika kategorier av vindbruk. En kategori är platser där man från regionens sida
bedömer det som möjligt och önskvärt att existerande mindre vindkraftverk ersätts med modernare och effektivare verk. En av dessa platser är Kapelludden i När socken på sydöstra
Gotland.

2.2 Beskrivning av planerad verksamhet
2.2.1

Företaget Vindbolaget i När AB

Företaget Vindbolaget i När AB, förkortat VINAB, är bildat på initiativ av de tre vindkraftproducenter som sedan 20 år eller mer är verksamma i När Socken. Äldst av dessa är Närvind
Samfällighetsförening som bildades 1992 i samband med att tre lokalt finansierade vindkraftverk på Kapelludden byggdes som en så kallad gemensamhetsanläggning kopplade till ett
drygt 100-tal fastigheter. Föreningens syfte var och är alltjämt att för delägarnas räkning förvalta de tre verken.
Nickstjups

Häffride

Maldes

fe*

Tradstn

Matti se

n
Caltungs

.Frigges
Fluntingsbo
Liffor
Hallsarve
Andan/e
_

.

i

er^
Bondarve

Hem m or

Tiricker
sjg|ajvs

Folke

Samfällighetens
tre verk

*

KuNe

Bomunds l Burgen
Hörte
Kapellet
Kapelludden

SUngudden

krakstädar

F/g. 2: Kartan visar positionerna för de fem verk som skall rivas. Ersättningsverket planeras nära grön prick

Utöver föreningen är aktiebolagen Burgvind AB och Balingsta Energi AB intressenter i VINAB. Burgvind bildades 1996 som en komplettering till samfällighetsföreningen för att även
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göra det möjligt för icke fastighetsägare att deläga vindkraft. Burgvind byggde 1996 ett 600
kW verk på Burgen nära Hörte. Det samma gjorde Balingsta Energi AB. Balingsta är ett
energiföretag från Uppsala som i början av 1990-talet gjorde sina första vindkraftsatsningar
på Näsudden på Gotland och då möjligheten gavs även investerade i ett verk i När bredvid
Burgvinds verk, se Figur 2.
Såväl Burgvind som Balingsta har under senare tid varit intresserade av att förnya sin vindkapacitet men de aktuella placeringarna är enligt gällande översiktsplan inte lämpliga för ett
generationsskifte. Som nämnts ovan gäller det motsatta för föreningens placering på Kapelludden. De tre vindkraftproducenterna inledde därför gemensamt 2012 en förstudie med
inriktning att klarlägga möjligheten att genomföra ett gemensamt generationsskifte genom att
ersätta de sammantaget fem äldre verken med ett större verk placerat på den enligt Översiktsplanen lämpliga Kapelludden. Förstudien pekade på att grundförutsättningarna för ett
sådant projekt var goda (inget motstående försvarsintresse, erforderliga avstånd till bostäder
kan nås och måttliga risker för störning av fågellivet) och de tre parterna ingick därför under
2013 avtal som resulterade i att projektbolaget VINAB bildades. Bolagets syfte är att genomföra ett generationsskifte av de fem befintliga vindkraftverken således att dessa ersätts med
ett gemensamt ägt verk.

2.2.2

Lokalisering

Det nya vindkraftverket som ersätter de befintliga fem verken planeras rest på fastighen När
Öndarve 3:2. VINAB är lagfaren ägare till fastighen. På fastigheten är idag samfällighetens
tre verk i drift. Placeringen är lokaliserad utanför strandskyddat område och i nära anslutning
till det södra av de tre befintliga verken, se kartan i Figur 3.

Positioner for
befintliga verk

Kapellet
F/g. 3: Kartan visar VINABs fastighet När Öndarve 3:2, positionerna för de tre på fastigheten idag befintliga
vindkraftverken och placeringen av det nya ersättningsverket.
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2.2.3

Omfattning

De fem verk som kommer att rivas har en samlad effekt om 1,65 MW med en årlig produktion om cirka 3,5 GWh (miljoner kWh). Det nya verket som ersätter dessa är har som mest
en totalhöjd om 150 m, en generatoreffekt på cirka 2 MW och kommer att producera 7-8
GWh/år.
2.2.4

Utformning

Arbetet med att finna den bästa utformningen inom den givna fastigheten har baserats på tre
grundläggande målsättningar:
•
Endast ett vindkraftverk med tekniska specifikationer som medger ett för den aktuella
platsen högt resursutnyttjande och som möjliggör hög belåningsgrad vid finansiering.
•
En lokalisering som innebär att riskerna för störningar vid bostäder är låga
•
En lokalisering som inte ökar riskerna för störning av natur- och kulturmiljöintressen
Sammantaget har sökande kommit fram till att bäst nås dessa målsättningar med ett vindkraftverk i 2 MW-klassen vars totalhöjd begränsas till som mest 150 m och som är placerat
omedelbart utanför den på fastigheten 200 m breda strandskyddszonen.

2.3 Beskrivning av överväganden och hänsynstaganden
Nedan följer en redogörelse för vilka hänsynstaganden och anpassningar de ovan beskrivna
målsättningarna resulterat i.
2.3.1

Överväganden vid val av storlek och typ av vindkraftverk

Tekniskt: Vindresursen på Kapelludden är i paritet med de allra bästa vindlägena på Gotland.
Medelvinden på 100 m höjd är nära 8 m/s. De vindkraftverk som skall ersättas har en samlad
generatoreffekt om 1,65 MW vilket därmed också är den nätanslutningskapacitet som på
grund av nuvarande begränsningar i elöverföringskapacitet till svenska fastlandet omedelbart
finns tillgänglig. Detta innebär att ett verk med en elektrisk maxkapacitet om cirka 2 MW är
lämplig storlek. För att nå ett högt kapacitetsutnyttjande av denna maxeffekt på en plats med
nära 8 m/s i medelvind ska vindkraftverket ha är en rotordiameter på cirka 100 meter.
Finansiellt: En helt avgörande faktor för att kunna realisera ett vindkraftprojekt är att finansieringen kan lösas. För delägarna i VINAB är en förutsättning att projektet i huvudsak kan lånefinansieras med själva projektet som säkerhet för lån i bank. Detta medför att lånefinansiären
(banken) ställer vissa krav på det vindkraftverk som upphandlas. Typiska krav är att den tekniska risken skall vara låg - varför modellen måste vara beprövad - och att leverantören skall
vara väletablerad och finansiellt stabil. Vidare är också en viktig faktor att det går att få högkvalitativ service och underhåll på goda ekonomiska villkor för den valda maskintypen.
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2.3.2

Anpassning av vindkraftverk och position med hänsyn till bostäder

Det som strikt juridiskt styr minsta tillåtna avstånd från vindkraftverk till bostäder är den ljudnivå vindkraftverket ger upphov till vid närliggande bostäder. Utöver detta krav har Region
Gotland i sin översiktsplan angett riktvärdet 1000 meter buffertzon runt bostäder som allmänt
hänsynsavstånd. Ytterligare aspekter är Transportstyrelsens specifika krav på hindermarkering för verk vid olika totalhöjder. Över 150 meter är kravet högintensivt vitt blinkande ljus på
vindkraftverkets maskinhustak, under 150 är medelintensivt rött blinkande ljus tillfyllest.
Med en rötor diameter på 100 meter krävs ett ungefär lika högt torn för att verket inte skall
utsättas för skadlig asymmetrisk belastning som följd av stor skillnad i vind mellan den nedre
och övre delen av rotordisken. Då det är en fördel att begränsa totalhöjden till som mest 150
meter för att därmed undvika kravet på vitt högintensivt hinderljus är ett verk med just 100110 meters rötor och en tornhöjd som anpassas till denna totalhöjd lämpliga fysiska mått på
vindkraftverk som placeras nära bostäder. Riktvärdet med cirka 1000 m från närmsta bostad
innebär att en placering i södra delen av etableringsfastigheten är att föredra.

2.3.3

Överväganden avseende till natur- och kulturintressen

Naturintressen (mark och flora): Växtligheten och marken på etableringsfastigheten - särskilt
inom området för den planerade byggplatsen - präglas av den tidigare grustäktverksamheten. Vid den naturvärdesinventering som gjorts (Bilaga 1) har inga särskilt skyddsvärda biotoper eller arter noterats. Fastigheten som helhet är gammal betesmark men där betestrycket
under en längre tid varit lågt med en tilltagande igenväxning som följd. Sökande har för avsikt att genomföra en grundröjning av fastigheten och arbeta för att betesdriften intensiveras.
Detta i syfte att i någon mån restaurera det tidigare beteslandskapet inom fastigheten. Vad
gäller de anläggningsarbeten som kommer att utföras bidrar det på platsen naturligt förekommande grusmaterialet till att synintrycket av den erforderliga montageytan invid resningsplatsen inte blir särskilt iögonfallande.
Naturintressen (fauna): Den fauna som främst kan påverkas är fågellivet och eventuellt fladdermöss. Den ornitologiska undersökning som gjorts (Bilaga 2) visar att det inte finns några
närbelägna rovfågelbon. Den föreslagna byggplatsen innebär att avståndet till strandlinjen
blir drygt 200 meter och avståndet till den för fågellivet viktiga Närsholmen knappt två kilometer vilket med god marginal överstiger den av Naturvårdsverket rekommenderade buffertzonsbredden om en kilometer.
Nyligen publicerades resultatet av en femårig studie avseende påverkan på fågel vid byte av
mindre vindkraftverk mot större utförd på Näsudden (Bilaga 3). Resultaten gör gällande att
på den fågelrika Näsudden ger ett (1) stort vindkraftverk upphov till mellan 30-40 fågelkollisioner per år med dödlig utgång. Motsvarande siffra för mindre vindkraftverk är cirka 20. Om
dessa resultat även gäller för de verk som denna ansökan avser innebär utbytet av fem
mindre verk till ett stort att antalet omkomna fåglar på grund av kollisioner med vindkraftverk
kommer att mer än halveras.
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Vad gäller risken för betydande störning för fladdermöss är denna svår att fastställa före
byggnation men oproblematisk efter. Detta då det idag finns portabla fladdermusdetektorer så kallade "Bat-counters" - som med god precision kan fastställa om möss uppehåller sig i
närheten av detektorn. Så genom att efter att det nya verket är rest placera en Bat-counter
på verkets maskinhustak kan eventuell fladdermusförekomst antingen beläggas eller avfärdas. Om det visar sig att platsen hyser möss av betydande omfattning kan risken för att dessa kommer till skada mer eller mindre helt elimineras genom att ställa vindkraftverket i vad
som på svenska skulle kunna kallas "fladdermus-säkert-driftläge", på engelska "Båt-Mode",
som numera är ett möjligt tillval till de flesta vindkraftverk. Bakgrunden är att forskningen visat att olyckor med fladdermöss och vindkraftverk endast uppträder under mycket specifika
och väldefinierade driftsförhållande och dessutom under en kort tid av året. Fladdermössen
är aktiva i sitt födosök runt vindkraftverk i mörker på sensommaren och tidig höst då vindhastigheten är låg. Detta medför att det innebär ett nära obetydligt energiproduktionsbortfall att
under dessa betingelser helt enkelt låta förprogrammerad automatik stänga av verket och
därmed i stort helt eliminera risken för skador på mössen. Det vindkraftverk som reses på
Kapelludden kommer att upphandlas med möjlighet att köras i "Båt-Mode" och i sökandes
förslag till villkor ingår att under de första två åren undersöka fladdermusförekomsten genom
installation av en Bat-counter.
Kultur- och friluftsintressen: Inga fornlämningar eller andra kulturintressanta objekt berörs fysiskt av den planerade verksamheten. Den påverkan av kulturmiljön som uppkommer är en
visuell förändring av landsbilden från vissa platser vilket i sin tur kan innebära en påverkan
av naturupplevelsen vid rörligt friluftsliv. En grundlig analys av denna kulturmiljöpåverkan har
genomförts av sakkunnig, se Bilaga 4. Konklusionen av denna undersökning är att den visuella påverkan minskar då fyra av fem befintliga vindkraftverk tas bort och det femte ersätts
med ett nytt, trots att det nya vindkraftverket är högre än de äldre, borttagna verken. Den
sammanlagda kulturmiljöpåverkan bedöms bli obetydlig.
Placeringen utanför strandskyddat område innebär att avståndet från vindkraftverket till den
strandnära vägen blir nära 200 meter och den vegetationsridå som avskärmar synfältet för
förbipasserande på vägen invid stranden kommer att bibehållas intakt

2.4 Val av huvudalternativ
Under samrådet har Länsstyrelsen förordat att det nya verket placeras på samma koordinat
som ett av de idag befintliga verken. En sådan placering skulle antingen betyda att det nya
verket kommer på ett avstånd från bostäder som är betydlig kortare än det rekommenderade
avståndet 1000 meter, eller hamnar inom strandskyddsområde. Sökande har därför valt att
som huvudalternativ istället förorda en placering skild från nuvarande verks placering, men
ändå så pass nära ett av dem att montageplatsen för det nya verket anläggs på samma plats
som ett av de idag befintliga fundamenten. Placeringen av fundament och montageplats enligt förslaget innebär att den direkta påverkan på idag "orört" marktäcke blir den samma som
om en byggnation av nytt fundament hade skett på samma koordinat som ett av de nuvaran-
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de fundamenten, se vidare under rubriken "Naturreservatet Gotlandskusten och strandskyddsområde" avsnitt 4.3.2.
Av dessa skäl väljer sökande en placering enligt Figur 3 som huvudalternativ och andrahandsalternativ enligt gul markering på kartan i avsnitt 7.3.1.

2.5 Projektets miljöpåverkan
2.5.1

Generellt

Projektets miljöpåverkan består i princip av två slag. Dels den oomtvistligt positiva effekten
att miljöbelastande fossilbaserad elproduktion trängs undan då ny föroreningsfri vindel tillförs
det nordeuropeiska systemet, dels lokal påverkan - som kan uppfattas negativ - på boendemiljö och på den lokala natur- och kulturmiljön.

2.5.2

Ökad tillförsel av föroreningsfri lokal elproduktion

Kapelludden har mycket goda vindförhållanden och är därför särskilt väl lämpad för vindelproduktion. Ett vindkraftverk med 100 m rotordiameter beräknas producera mellan 7-7,5
GWh per år, vilket är mer än dubbelt så mycket som produktionen från de fem idag existerande verken som ersätts. De 7-7,5 GWh som vindkraftverket på Kapelludden tillför systemet
innebär en direkt reduktion av planerbar elproduktion med högre rörlig kostnad, primärt fossilbaserad värmekraftproduktion. Figur 4 nedan visar vad en sådan reduktion betyder i form
av minskade årliga utsläpp.

Årlig reduktion:

Reduktion per
producerad kWh:

•

6.200 ton CO2

•

860 g CO2

•

72ton SO2

•

10 g SO2

•

21,6tonNO x

•

3 g NOX

Kalla: www.BWEA.com/edu/cslcs.Mml

Fig. 4: Bilden visar de reduktioner av för miljön skadliga ämnen som elproduktionen i ett vindkraftverk på Kapelludden
medför. Energivolymen är den samma som 3.600 200-liters fat med eldningsolja.
Reduktionen av koldioxidutsläppen motsvarar vad 2.500 bensin/dieseldrivna personbilar släpper ut under ett år antaget 1500 mil årlig körsträcka (källa: Bil Sweden uppger CO2-utsläpp från genomsnittlig personbil till 165 gram/km).

2.5.3

Lokal påverkan för människor, kultur- och natur

• Generellt
Nära verket - dvs omedelbart invid verket och upp till ett avstånd om cirka 1000 meter - uppstår lokal påverkan för människor i form av synintryck och ljud. Det finns också risk för att
fåglar och eventuellt även fladdermöss skadas eller dödas av vindkraftverket. På längre avstånd är påverkan endast visuell.
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• Nära verket
Ljud och ljus: Med placering enligt huvudalternativet kommer ljudnivån från det planerade
verket vid de närmast liggande bostäderna att med god marginal understiga 40 dB(A), se Bilaga 5. Enligt transportstyrelsen gällande regelverk skall vindkraftverk med en totalhöjd som
ej överstiger 150 meter mörkermarkeras med rött blinkade ljus på maskinhustaket. Ljusstyrkan skall vara 200 candela nattetid men ökas till 2000 candela under skymning och gryning.
De tider då rörliga skuggor från vindkraftverkets vingar uppträder vid intilliggande fastigheter
kommer med hjälp av avstängningsautomatik ej att överstiga rekommenderade gränsvärden
för faktisk skuggtid, dvs max åtta timmar per år.
Kulturmiljön och den visuella påverkan: .Några fornlämningar eller andra kulturlämningar påverkas inte fysiskt utan kulturmiljön påverkas endast visuellt. På nära håll uppfattas verket
som mycket stort och kan upplevas att dominera omgivningen, men redan på bara någon kilometers avstånd är synintrycket betydligt mindre dominerande. Fotomontagen i Bilaga 6 illustrerar.
Flora och fauna: Mark- och växter på byggplatsen är idag präglade av den tidigare grustäktverksamheten och platsen hyser inga särskilt skyddsvärda biotoper eller arter. Fastigheten är
överlag på grund av markens beskaffenhet väldränerad och de planerade anläggningsarbetena förväntas inte inverka på den lokala hydrologin. Växtligheten är präglad av mångårig betesdrift men där igenväxningen med enebuskar nu gått långt. Byggnation och uppförande av
ett nytt verk istället för de verk som idag är i drift på fastigheten kommer inte att innebära någon negativ påverkan av betydelse för vegetationen.
Placeringen är relativt strandnära och den fågelrika Närsholmen är belägen knappt två kilometer öster om etableringsplatsen. Detta betyder att det finns risk att fåglar kolliderar med
det nya verket, men den risken föreligger redan idag. Omfattande och fleråriga undersökningar på den likaså fågelrika Näsudden på västra Gotland har visat att ett byte av flera små
vindkraftverk till färre men större verk reducerar antalet pga kollisioner dödade fåglar. För aktuellt projekt kan mortaliteten som följd av kollisioner förväntas bli halverad.
Det har under senare tid kunnat fastställas att vissa placeringar av vindkraftverk kan medföra
en fara för fladdermöss som födosöker nära de roterande vingarna. Om den nu föreslagna
platsen visar sig vara en sådan plats kommer vindkraftverket att drivas så att risken för
olyckor minimeras. Detta är möjligt då det endast är under begränsade och väl definierade
driftbetingelser som kollisionsrisk föreligger, varför vindkraftverket helt enkelt kan programmeras att automatiskt stängas av under dylika driftbetingelser.
• På längre avstånd
På längre avstånd från verket är påverkan endast visuell. En noggrann analys av synligheten
av de befintliga fem vindkraftverken inom ett cirka 100 km2 stort område närmast verken har
jämförts med motsvarande då de befintliga verken ersatts med ett nytt som mest 150 meter
högt verk. Analysen visar att de befintliga verken är synliga från 16 km2 av det undersökta
området medan det planerade verket kommer att vara synligt från 14 km2. Synligheten minskar således genom utbytet av de fem mindre verken mot ett större. Se vidare i Bilaga 6 och
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Bilaga 7. Vad som tyvärr inte framgår av de statiska fotomontagen är det nya vindkraftverkets lugna rotationshastighet. Denna är hälften eller mindre jämfört med de befintliga och just
den lugna gången har stor betydelse för det synintryck ett stort verk ger. De flesta människor
uppfattar den lägre rotationshastigheten som mer harmonisk än en högre som kan upplevas
hetsig.
• Arbetstid
Baserat på erfarenheter från tidigare generationsskiftesprojekt gör sökande bedömningen att
den samlade arbetstiden för fullbordan av utbytet av de befintliga fem vindkraftverken till ett
nytt är cirka sex månader. Arbetet planeras utföras under sensommar och höst med start 15
juli, dvs efter fåglarnas häckningssäsong. Arbetstiden inrymmer även återställning av uppställningsplatserna för de fem nedmonterade verken.
2.5.4

Återställning/Avveckling

Den dag även det nu planerade nya vindkraftverket skall avvecklas kan det antingen vara
frågan om att återigen genomföra en modernisering, eller att helt enkelt upphöra med vindelproduktionen. Oavsett vilket är denna avveckling/omdaning inte mer dramatisk än det arbete
som den nu planerade generationsväxlingen innebär.
Vindkraftverken skruvas ner och försvinner var efter vägar och fundament antingen återanvänds eller så återställs marken. Figur 5 är ett fotografi taget för några år sedan på Näsudden som på ett tydligt sätt visar att denna elproduktionsform är fullt reversibel. Just detta att
vindkraften i princip inte lämnar några spår den dag den inte längre önskas är en av energiomvandlingsformens mycket stora fördelar.

F/g. 5: Återställd fundamentsplats i på Näsudden. Fotot taget mindre än ett år efter utförd återställning

Sida 11 av 59

2.6 Alternativ
2.6.1

Alternativa platser

Huvudsyftet med verksamheten är att med bibehållen eller helst förbättrad ekonomisk bärkraft modernisera och vidmakthålla befintlig vindelproduktion i När socken. Då detta sker genom uppförande av nytt verk på plats där äldre verk nedmonterats medför moderniseringen
tack vare den teknikutveckling vindkraften genomgått de senaste 25 åren att resursutnyttjandet på en redan ianspråktagen plats förbättras kraftigt.
Enligt lagstiftningen är sökande skyldig att visa att föreslagen etableringsplats är den mest
lämpade. Med beaktande av verksamhetens huvudsyfte har därför undersökts var inom När
socken ett nytt verk alternativt kunde resas och vilka ekonomiska och miljömässiga villkor en
sådan alternativ plats innebär.
En av få - möjligen den enda - till Kapelludden alternativa platser för planerad verksamhet
inom När socken är i södra kanten av det stora odlingsområdet benämnt Laus myr som tar
vid i socknens norra ända. Platsen är möjlig då tillräckliga avstånd till bostäder kan nås och
platsen är just därför också utpekad som del av lämpligt utbyggnadsområde för vindkraft i
den regionala översiktsplanen. Militära intressen begränsar dock max tillåten totalhöjd till 150
meter, vilket minskar platsens lämplighet då det långa avståndet till kust skulle behöva kompenseras med högre torn. Då detta inte är möjligt visar ekonomiska analyser att det under
rådande marknadsvillkor ej går att nå tillräcklig ekonomisk bärkraft på denna plats för att
VINAB kan klara finansieringen för uppförande av ett ensamt verk. Platsen är därför inget alternativ för VIN AB.

2.6.2

Alternativ utformning

Tillgängligt område vid Kapelludden är - liksom för hela Närs socken - begränsat på grund
av mycket spridd bebyggelse. De regionala riktlinjer som anger 1000 meter som rekommenderat avstånd mellan vindkraftverk och bostäder är till gagn för acceptansen och sökande
anser att rekommendationen är motiverad. Det huvudalternativ som valts är denna hållning
till trots sådant att närmsta bostad är på 915 meters avstånd. Skälet är att därmed undviks
byggnation inom strandskyddat område vilket både minskar risken för upplevd störning för
det rörliga friluftslivet och i någon mån ytterligare reducerar riskerna för skador på fågellivet.
Den alternativa placering som kan övervägas och som är sökandes andrahandsalternativ är
att öka avståndet till närmsta bostad genom att bygga verket på samma koordinat som det
sydligaste av de tre verk som idag är i drift på fastigheten. Avståndet till strandlinjen blir då
150 meter, dvs 50 meter in på strandskyddat område, och avståndet till närmsta bostad 965
meter. Beräknad ljudnivå vid den närmsta bostaden sjunker då från 35,6 dB till 34,9 dB.
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2.6.3

Motiv för förordat alternativ

Under de samråd som föregått denna ansökan har Länsstyrelsen vid flera tillfällen framhållit
att de ser stor fördel i att ersättningsverket uppförs på samma koordinat som ett av de på
fastighen befintliga verken och som skall ersättas. Motivet för denna hållning har varit att därmed minimera den lokala påverkan på mark och växter. Sökande delade inledningsvis denna
hållning och valde därför att under samrådet förorda det som nu är andrahandsalternativet.
Skälet till att denna av de tre tänkbara platserna valdes var att endast den platsen innebar ett
avstånd till bostäder som var nära de rekommenderade 1000 metrarna. Av samrådsyttrandena framkom dock invändningar och synpunkter på förslaget.
En byggnation inom strandskydd innebär tillkommande prövning i och med krav på strandskyddsdispens, där hänsyn till såväl rörligt friluftsliv som värnandet om fågellivet vägs in. Vidare klargjordes från närboende att vägen mellan tänkt etableringsplats och strandlinjen är
ett populärt promenadstråk, varför ett utökat avstånd skulle vara en förbättring. Vad gäller fågellivet har undersökningar på annat håll visat att ett ökat avstånd till strandlinjen innebär en
betydande riskreduktion för att fåglar kolliderar med vindkraftverkets roterande vingar, se vidare under avsnitt 4.3.2.
Efter att konstaterat dessa nackdelar för den ursprungligt tänkta byggplatsen gjordes detaljerade studier av förhållandena på den aktuella delen av fastigheten och en ny planlösning utarbetades. Planlösningen är nu sådan att montageplats och fundament lokaliseras så att
själva resningsplatsen (=betongfundamentet) för det nya vindkraftverket hamnar utanför
strandskydd samtidigt som den idag anlagda kran- och fundamentsplatsen för befintligt verk
"återanvänds", men som grund för den montageplats det nya verket erfordrar. Med denna
planlösning anser sökande att bägge önskemålen tillgodosetts; verket byggs inte inom
strandskyddat område och den samlade tillkommande yta det nya verket kräver för fundament och montageplats är inte större än om resningsplatsen skulle varit identisk med nu befintlig plats, se planritning under avsnitt 4.3.2.
Av dessa skäl väljer sökande en lokalisering utanför strandskydd som huvudalternativ och en
placering innanför strandskydd som andrahandsalternativ, se Figur 6.

O = Huvudalternativ
O = Andrahandsalternativ
= Närmsta bostäder
F/o. 6: Kartan visar förordat huvudalternativ och andrahandsalternativ.
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2.6.4

NOLL-alternativet

Om projektet inte kommer till stånd innebär detta att den nuvarande produktionen fortgår och
landskapsbilden förblir oförändrad, tillkommande föroreningsfri elproduktion om 3-4 GWh
uteblir liksom förväntad minskning av antalet dödade fåglar. Det uteblivna tillskottet av föroreningsfri elproduktion innebär även att nuvarande produktion av denna energimängd fortsätter och därmed även de för miljön skadliga utsläpp denna medför.
Sinom tid kommer ägarna till de fem vindkraftverken att antingen genomföra en mer omfattande renovering av de befintliga vindkraftverken för att fortsätta vindelproduktionen eller helt
avveckla verksamheten, l det senare fallet uteblir ytterligare cirka 3,5 GWh el som då kommer att ersättas med annan, förnybar eller fossilbaserad el.
Uteblir moderniseringen av vindkraften i När uteblir också den årliga ekonomiska stimulansen sökande förbundit sig att utbetala till närboende och allmänna intressen inom socknen.
Utbetalningens storlek är en fast procentuell andel av produktionsintäkten och varierar därför
med produktionsvolym och avräkningspriser. Inledningsvis förväntas utbetalningen uppgå till
cirka 70.000 kr per år.

Sida 14 av 59

3 Bakgrund och övergripande mål
3.1 Allmänt
l sin proposition (2008/09:163) "En sammanhållen klimat- och energipolitik - Energi" bedömde den dåvarande regeringen att andelen förnybar energi år 2020 bör vara minst 50 procent
av den totala energianvändningen och föreslog att ett nytt mål för ökningen av den förnybara
elproduktionen skulle sättas upp i nivå med 25 TWh till år 2020. l samma proposition bedömdes att 30 TWh är en lämplig planeringsram för vindkraft. Riksdagen antog propositionen
den 16 juni 2009.
2015 utökades målet för ökning av förnybar elproduktion till 28,5 TWh och så sent som den
10 juni 2016 träffades en flerpartiöverenskommelse om att åter utöka målsättningen, denna
gång med ytterligare 18 TWh till år 2030.
Att använda vindkraft för att producera el är ett bra komplement till basen i det svenska kraftsystemet, idag till största delen bestående av vattenkraft och kärnkraft. År 2015 producerades drygt 16,5 TWh el med vindkraft i Sverige vilket utgjorde 12 % av den svenska elkonsumtionen. Av dessa bidrog Gotlands cirka 150 vindkraftverk dock endast med knappt 0,5
TWh. Ett modernt vindkraftverk producerar runt 10 GWh per år, men de gotländska vindkraftverken är till stora delar små och av äldre modell och medelproduktionen per verk når
därför inte ens 3,5 GWh.
De regionala målen är dock ambitiösa och nyligen har Gotlands Energi AB (GEAB) meddelat
att elnätskapaciteten för att ta emot ny vindkraft tack vare en ny elförbindelse med svenska
fastlandet kommer öka från dagens knappa 200 MW till totalt 600 MW. Den nya förbindelsen
förväntas drifttagen 2020/2021. Detta är också en grundförutsättning för att Region Gotlands
energipolitiska målsättning om att vara självförsörjande vad gäller energi skall kunna förverkligas. Målet förutsätter bl.a. en årlig vindenergiproduktion om 2.500 GWh, dvs fem gånger
dagens. En årsproduktion om 2.500 GWh kan med nya moderna vindkraftverk klaras med
cirka 250 vindkraftverk1, dvs. färre än dubbelt mot dagens antal verk.

3.1.1

Uppfyllelse av allmänna hänsynsregler

Nedan görs en genomgång av hur sökande anser att vindkraften i allmänhet och det specifika projektet i synnerhet uppfyller de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken kap 2.
-

Kunskapskravet (2 kap. 2§ miljöbalken)

VINAB är bildat av två vindkraftföretag, varav det ena har samverkansavtal med den tredje
vindkraftproducenten i När socken; vindsamfällighetsföreningen Närvind som idag driver de
tre på Kapelludden befintliga kraftverken. Var och en av dessa tre intressenter har cirka 20

1

3,5 MW per verk, 3000 fullasttimmar
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års erfarenhet av ägande och drift av vindkraftverk. Sökande har därigenom en gedigen kunskap och kompetens inom byggnation och drift av vindkraftanläggningar.
• Försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik (2 kap. 3§ miljöbal-

ken)
För att minimera riskerna för olägenheter eller skada för människors hälsa eller miljön planeras byggnationen av det nya vindkraftverket att ske nära en av de idag ianspråktagna platserna inom aktuell fastighet och då den plats som har längst avstånd till bostäder, l och med
valet av denna plats minimeras risk för störningar för närboenden samtidigt som påverkan på
mark- och växtlager blir så liten som möjligt.
Utvecklingen sker mycket snabbt inom vindkraftindustrin. De fem verk som nu planeras att bli
ersätta är cirka 20 år gamla. Dagens vindkraftverk med dels högre torn, dels längre och
aerodynamiskt bättre utformade vingar innebär att detta ensamma verk kommer att producera mer än dubbelt så mycket energi per år som de fem äldre verken gör tillsammans.
Utifrån detta anser sökande att projektet väl uppfyller Miljöbalkens krav enligt 2 kap. 3§.
1

Produktvalsprincipen (2 kap. 4§ miljöbalken)

l valet av nödvändiga kemiska produkter (smörj- och hydraulolja, kylvätskor etc.) kommer
sökande att sträva efter att använda produkter som innehåller så få skadliga ämnen som
möjligt för att minimera risker för människors hälsa och miljön.
• Hushållning och kretslopp (2 kap. 5§ miljöbalken)
Hela verksamheten bygger på omvandling av vinden som är en förnybar råvara, vilket betyder att vindkraftverken producerar och levererar ren och förnybar elkraft. Kretsloppsprincipen
är i projekt som detta där en redan ianspråktagen plats återetableras med ett nytt, effektivare
vindkraftverk särskilt tydlig. De utbytta vindkraftverken kan efter demontering antingen renoveras och drivas vidare på annan plats, eller fragmenteras så att de ingående komponenternas material (i huvudsak stål) kan återvinnas. Detta gäller även det nya verket då den dagen
kommer.
• Lokaliseringsprincipen (2 kap. 6§ miljöbalken)
Huvudsyftet med verksamheten är att modernisera en befintlig grupp vindkraftverk för att
därigenom erhålla ett avsevärt bättre resursutnyttjande av ett redan exploaterat område, s.k.
generationsväxling, l kapitel 7 "Alternativ" redovisas alternativa utformningar, och jämförelse
mellan sökandes lokalisering och alternativa lokaliseringar. Den i ansökan föreslagna lokaliseringen innebär att ett av Gotlands, och därmed även landets, vindenergirikaste platser utnyttjas flerfalt effektivare och sökande anser därmed att lokaliseringen uppfyller kraven om
bästa möjliga lokalisering.

3.1.2

Nationella och lokala politiska mål

• Nationella miljömål
Riksdagen har fastställt 15 nationella miljömål (prop. 2000/01:130):
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1. Frisk luft
2. Grundvatten av god kvalité
3. Levande sjöar och vattendrag
4. Myllrande våtmarker
5. Hav i balans samt levande kust och skärgård
6. Ingen övergödning
7. Bara naturlig försurning
8. Levande skogar
9. Ett rikt odlingslandskap
10. Storslagen fjällmiljö
11. God bebyggd miljö
12. Giftfri miljö
13. Säker strålmiljö
14. Skyddande ozonskikt
15. Begränsad klimatpåverkan
Vindkraft bidrar positivt till flera av målen, då elproduktion med hjälp av vindkraft ofta innebär
en reduktion av motsvarande mängd fossileldad värmekraftproduktion. På annan plats i detta
dokument (avsnitt 2.5.2) kvantifieras den miljömässiga nyttan i en situation där den elenergimängd som det projekt denna miljökonsekvensbeskrivning producerar tränger undan
samma mängd fossilbaserad elproduktion.
• Nationella energipolitiska mål
Under de senaste åren har andelen förnybar energiproduktion vuxit kraftigt i Sverige, vilket är
en direkt följd av en målmedveten politik med just detta syfte. Det huvudsakliga styrmedlet
har varit det så kallade elcertifikatsystemet som infördes 2003. Vindkraften har efterhand fått
en alltmer betydande roll. Diagrammet i Figur 7 illustrerar tillväxten.

2OO7

2OO8

2OO9

2O1O

2O1 1

2O12

2O1 3

2O14

2O1 5

F/g. 7: Diagrammet visar den årliga vindelproduktionen i Sverige från 2007 fram till 2015

• Kommunala mål och åtaganden
Gotlands kommun har under lång tid haft en klar inriktning mot ett samhälle där energiförsörjningen tillgodoses på ett miljömässigt och ekonomiskt långsiktigt hållbart och uthålligt vis.
Denna inriktning manifesteras bland annat genom att:
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-Gotlands kommuns antog i oktober 1999 en energiplan, "Energi 2005". Planen gällede utvecklingen fram till år 2005 för tillförsel, distribution och användning av energi
för el-, värme- och vägtransporter. En grundläggande utgångspunkt för energiplanen
är att sträva mot att Gotland ska ha en koldioxidneutral energiförsörjning till år 2025.
Där ingår vindkraften som en viktig del av strategin.
-l "Energi 2005" anges en målsättning för att vindkraften, under perioden 99-05,
byggs ut till en installerad effekt på minst 120 MW. Detta mål har nåtts om än lite
senare än önskat. Idag har Gotland 175 MW vindkraft i drift som producerar knappt
0,5 TWh per år.
-l regionens gällande översiktsplan, ""Bygg Gotland 2010 - 2025" anges att målsättningen för utbyggnaden av vindbruk inom regionen på land och i havet är en årsproduktion i storleksordningen 2,5 TWh el.
-Den höga ambitionsnivån avseende vindkraftutbyggnaden i översiktplanen har bidragit till att Svenska Kraftnät beslutat att bygga en ny elnätsförbindelse mellan det
svenska fastlandet och Gotland. Förbindelsen förväntas driftsätt år 2020 eller 2021.

3.2 Vindbruk på Gotland
3.2.1

Utbyggnadshistoria

Vindkraftutbyggnaden på Gotland startade på sent 1980-tal och tog sedan hygglig fart under
det tidiga 1990-talet. Under de första åren var den dominerande ägandekonstruktionen samfällighetsföreningar och kooperativ, men senare blev det allt vanligare att verk uppfördes av
mindre och medelstora existerande företag, eller av speciellt för ändamålet nybildade företag. De fem verk som avses att ersättas i detta projekt tillhör alla dessa kategorier där de
äldsta av de fem är de tre samfällt ägda verken ute på Kapelludden, nu tänkt plats för det
nya verket. Dessa byggdes 1992. De övriga två som står på fastigheten Siglajvs 1:5 väster
om Kapelludden uppfördes 1996 och ägs av två olika aktiebolag. Denna typ av ägande lokalt och väl spritt - präglade länge utbyggnaden på Gotland vilket sannolikt kraftigt bidragit
till den goda acceptans vindkraften på Gotland haft och alltjämt i stor utsträckning åtnjuter, l
början av 2000-talet hade nära 200 vindkraftverk byggts runt om på ön och några år senare
började de första diskussionerna om att ersätta de äldsta verken med nya större och effektivare verk. 2009 realiserades det första generationsväxlingsprojektet, och antalet verk på
Gotland började minska, samtidigt som antalet MW och mängden vindel ökade. Sammantaget finns idag cirka 150 verk i drift, varav 2/3-delar är av äldre och mindre effektiv typ. Till
dessa hör de fem verken i När som nu avses att bli ersätta.

3.2.2

Erfarenheter från tidigare generationsväxlingsprojekt

På Näsudden på västra Gotland har ett stort antal äldre verk demonterats och ersatts med
nya större verk. Sammantaget har ett 60-tal verk ersatts med knappt hälften så många verk.
Resursutnyttjande har därmed ökat flerfalt. De nya verken producerar fyra gånger så mycket
energi som de verk som ersatts gjorde. Lokalt uppskattas ombyggnaden stort, då de nya
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verken etablerats i en ordnad struktur till skillnad mot de tidigare som byggts utan gemensam
planläggning. Miljöpåverkan vid bostäder är även den överlag förbättrad, men det finns vädersituationer då ljudet från de nya större verken är mer störande än tidigare. Dessa tillfällen
är dock så få att helhetsintrycket beträffande ljud samlat är bättre.
Vad gäller påverkan på fåglar har antalet kollisioner minskat med c:a 20 % tack vare det halverade antalet verk.

3.2.3

Vindbolaget i När AB - ett samverkansföretag

• Liknande förutsättningar ger gemensamt motiv
Närvind Samfällighetsförening bildades 1992 med syftet att förvalta vindkraftverken på Kapelludden som genom Lantmäteriets försorg inrättats som en sk gemensamhetsanläggning
för ett stort antal fastigheter. Föreningen har sedan bildandet svarat för driften av verken, och
har under senare år undersökt förutsättningarna att säkerställa fortsatt drift genom att modernisera anläggningen.
Burgvind AB bildades 1996 som en komplettering till den inom socknen tidigare bildade vindsamfälligheten. Regelverket för samfälligheter är baserat på att en gemensamt ägd anläggning skall vara till nytta för delägarnas fastigheter, varav följer att endast fastighetsägare kan
vara delägare och att ägarandelen ej får överskrida delägarfastighetens behov, det vill säga
då det är tal om ett vindkraftverk fastighetens behov av el. Med ett aktiebolag gavs möjlighet
även för icke fastighetsägare att deläga vindkraft.
Balingsta Energi AB slutligen är ett energiföretag från Uppsala som i början av 1990-talet
gjorde sina första vindkraftsatsningar på Gotland. Då Burgvind AB beslutat att bygga ett av
de bägge 600 kW verken som erbjöds till försäljning av projektören Siral System & Co AB
1996, beslutade Balingsta att investera i det andra verket.
Såväl Burgvind som Balingsta har under senare år varit intresserade av att förnya sin vindkapacitet men de aktuella placeringarna är enligt gällande översiktsplan inte lämpliga för ett
generationsskifte. Motsatt bedömning har däremot gjorts enligt planen för samfällighetens
placering. De tre vindkraftaktörerna inledde därför för ett par år sedan en förstudie med inriktning att klarlägga möjligheten att genomföra ett gemensamt generationsskifte genom att
ersätta de sammantaget fem äldre verken med ett gemensamt ägt större verk placerat på
den enligt Översiktsplanen lämpliga Kapelludden. Förstudien pekade på att grundförutsättningarna för ett sådant projekt var goda (inget motstående försvarsintresse, erforderliga avstånd till bostäder och måttliga risker för störning av fågellivet) och de tre parterna ingick därför under 2013 avtal som resulterade i att projektbolaget Vindbolaget i När AB (VINAB) bildades. Bolagets syfte är att genomföra ett generationsskifte av de fem befintliga vindkraftverken således att dessa ersätts med ett gemensamt ägt verk.
• Rådighet över marken
Då gemensamhetsanläggningen inrättades 1992 erhöll föreningen i enlighet med samfällighetslagstiftningen ett evighetsarrende för de aktuella vindkraftverken. Efter att VINAB bildats
kontaktades fastighetsägaren om möjligheten för VINAB att förvärva fastigheten. En över-
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enskommelse träffades om att stycka av den del av fastigheten som hyser de tre verken och
VINAB erhöll lagfart för den nybildade fastigheten När Öndarve 3:2 i juli 2014, se Figur 8.

Positioner for befintliga verk

Kapellet
F/g. 8: Kartan visar VINABs fastighet När Öndarve 3:2 (röd begränsningslinje) samt positionerna för de tre på
fastigheten idag befintliga vindkraftverken.

3.2.4

Modernisering av Närs vindkraft- ett bidrag till såväl lokala som nationella miljömål

De fem vindkraftverk som avses att bli ersätta har en årlig energiproduktion om cirka 3,5
GWh. Det verk som planeras att ersätta dessa beräknas producera åtminstone det dubbla.
Ett utbyte innebär således dels att vindelproduktionen i När består, dels att den blir mer än
dubbelt så stor som idag, samtidigt som endast den ena av de idag bägge lokaliseringarna
fortsatt utnyttjas för vindelproduktion. Ett utbyte till ett nytt större och effektivare vindkraftverk
innebär sålunda ett kraftigt förbättrat resursutnyttjande och skulle därmed på ett effektivt sätt
bidra till att såväl lokala och regionala som centrala miljö- och energipolitiska mål uppfylls.
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4 Redovisning av hänsynstagande och överväganden
4.1 Hänsynstaganden till regionala riktlinjer
4.1.1

Allmänna riktlinjer i ÖP

l regionens översiktsplan "Bygg Gotland 2010 - 2025" poängteras särskilt att vindkraften på
ön skall byggas på utpekade platser och att dessa platser skall utnyttjas så effektivt som möjligt.
Vid utpekandet av möjliga platser för vindkraftverk har ett flertal kriterier satts upp. Ett sådant
är ett hänsynsavstånd om cirka 1000 m till bostäder. Vidare skall omgivningskonsekvenserna
av ett planerat vindbruk vägas mot andra intressen på platsen - främst natur-, kultur- och friluftsintressen - och denna avvägning bör göras i samråd med regionen.

4.1.2

Hänsynstagande och överväganden kopplat till regionala riktlinjer

Utifrån de regionala riktlinjerna har valet av bästa plats för ett nytt verk som ersättare för befintliga äldre verk i När valts till Kapelludden nära Närshamn. Platsvalet motiveras med att
det i översiktsplanen anges att de på platsen befintliga verken bedömts som möjliga att generationsskifta vilket inte gäller för platsen där de två andra verken som ingår i generationsskiftet är lokaliserade (fastigheten Siglajvs 1:5). Till detta kommer Kapelluddens mycket goda
vindresurs och att pågående närliggande verksamheter (hamnen strax i öster och Kapelluddens fiskeläge i väster) innebär att omgivningen - utöver de idag befintliga verken - redan är
påverkad av mänsklig aktivitet. Platsen motsvarar regionens ambitioner med att ny vindkraft
skall uppföras inom områden utpekade i Översiktsplanen och att vindenergin på platserna
ska utnyttjas så väl som möjligt. Begränsningen till endast ett verk är en direkt konsekvens
av de ställningstaganden som framkom vid ett tidigt informationsutbytesmöte med regionen
och länsstyrelsen våren 2012 då projektet presenterades för myndigheterna första gången.
Vid det mötet diskuterades bland annat möjligheterna att etablera mer än ett verk, men det
konkluderades att det inte var lämpligt, bland annat med hänsyn till den pågående verksamheten i Närshamn och en eventuell vidareutveckling av denna.

4.2 Hänsynstaganden till närliggande bostäder
4.2.1

Generellt

Ett vindkraftverk kan uppfattas som störande som följd av de ljud- och/eller synintryck verket
ger. Synintrycket kan bestå i anläggningens rena gestaltning i landskapet, rörliga skuggor
som uppstår som följd av vingarnas rotation och blinkande flyghinderljus under dygnets mörka timmar.
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Vad gäller störande ljud så är rådande rättspraxis att följa Naturvårdsverkets rekommenderade riktvärde som satts till som mest 40 dB (A) vid bostadshus. Detta är en nivå som en majoritet i de allra flesta fall uppfattar som acceptabel, men undantag finns. Dessa undantag
uppträder nära undantagslöst i fall där terrängen är kuperad och/eller där kraftig vegetation
skärmar naturligt vindljud på den ljudkänsliga platsen. För bostäderna invid den föreslagna
placeringen vid Kapelludden råder inga av dessa särförhållanden; terrängen är flack och öppen, varför ljudnivåer under 40 dB inte heller bör uppfattas som störande.
Utöver detta generella ljudkrav anger Regionen som nämnts ovan även som riktlinje att ett
avstånd om cirka 1000 m bör avhållas mellan vindkraftverk och bostadshus. Detta avstånd
motiveras med att även om det generella ljudkravet upprätthålls kan ett permanent synintryck
av ett stort vindkraftverk på nära håll upplevas som obehagligt. Vad gäller övriga synintryck
som kan upplevas som störande för närboende (rörliga skuggor från verkets vingar och flyghinderbelysning nattetid) finns inga fastställda gränsvärden. För rörliga skuggor tillämpas
dock i praktiken de tyska rekommendationer som säger att som mest får ett vindkraftverk ge
upphov till en faktisk skuggtid vid bostad under åtta timmar per år och som mest 30 minuter
per dag. Regionen anger samma riktvärden. För lagstadgad flyghinderbelysning finns inte
motsvarande rekommendationer eller praxis.

4.2.2

Berörda bostäder

Rakt norr om etableringsfastigheten ligger gårdarna Rovalds och i nordväst om ligger en
större samling bostäder (Öndarve, Pilgårds m.fl), se Figur 9 nedan.

F/g. 9: Kartan visar närliggande bostäder (röda prickar) i relation till etableringsfastigheten (skrafferat område) med befintliga verk (gula prickar).
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4.2.3

Hänsynstagande och överväganden avseende bostäder

Av de tre nuvarande vindkraftverken är det verket längst i söder som har störst avstånd till
bostad, cirka 960 m. De bägge övriga verken ligger cirka 700-750 m från bostadshus.

Föreslagen placering
under samråd

F/g. 70. Kartan visar nuvarande tre verk på Kapelludden och avstånden från dessa till närmsta bostad

Under det tidiga samrådet med region och länsstyrelse framkom dels - som nämnt ovan - att
området endast bedöms kunna hysa ett (1) nytt vindkraftverk, dels att det med hänsyn till naturintressen klart var att föredra att någon av de tre befintliga lokaliseringarna återanvänds.
Utifrån detta och med hänsyn till närliggande bostäder var sökandes bedömning att platsen
för det befintliga verket längst i söder var mest lämpad för ett nytt verk, och denna lokalisering presenterades också som förordad placering under samrådet 2015.

4.3 Hänsyn och överväganden avseende kulturmiljö-, friluftsoch naturintressen
4.3.1

Berörda kulturmiljö-, frilufts- och naturvårdsintressen

Generella skydd Hela Gotland har skydd i miljöbalken till fromma för turismen och det rörliga
friluftslivet (4 kap.2 § MB) och hela öns kustområde skyddas generellt mot tillkommande fritidshusbebyggelse i 4 kap. 4 § MB. Utöver dessa bägge generella skydd omfattas platsen
även av ytterligare skydd sammanfattade på kartan i Figur 11.
Riksintresse för kulturmiljövård Fastigheten ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården med områdesnummer / 36 Närkusten. Skyddet motiveras av den säregna kustmiljön och fiskeläget Kapelludden, l området ingår även ett flertal järnåldersgravfält, ett vikingatida hamnläge vid Hamngården och husgrunder.
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Naturreservatet Gotlandskusten och strandskyddsområde. Hela Gotlands kust är ett naturreservat, "Naturreservatet Gotlandskusten", ett skydd som härrör från ett beslut om förordnande av naturvårdsområde fattat 1993 och som då det beslutades sammanföll med då gällande
strandskyddsområde. Den aktuella fastigheten hade vid detta tillfälle, och har alltjämt, 200 m
strandskydd vilket således också är reservatets bredd. Syftet med naturreservatet är att hindra att karaktären hos väsentligen obebyggda delar av Gotlandskusten förändras genom ny ej
bygglovspliktig bebyggelse, att begränsa störningar av fågellivet och att bevara för naturvården särskilt värdefulla strandavsnitt med grusformationer och begränsa inverkan av täktverksamhet, dvs förhindra verksamheter som ej omfattas av de restriktioner som strandskyddsbestämmelserna innebär.

Hallöars

llusarve
Bygöegå:d

Njckatjup

8

.

Mickelsl

Mickelgård

Bosarve
Maldes

Matttee
Famborg,-*

Naturreservatet Gotlandskusten
Riksintresse för kulturmiljövård
Riksintresse för friluftsliv
Riksintresse för naturvård

F/g. 11: Kartan visar särskilt utpekade riksintressen och reservat som berör fastigheten och föreslagen lokalisering för nytt vindkraftverk. Utöver dessa gäller de generella skydden, dvs. skydd för det rörliga friluftslivet (4
kap.2 § MB) och skydd mot fritidshusbebyggelse (4 kap. 4 § MB.).

Naturreservatet Närsholmen (N2000 SE0340017). Närsholmen är en låglänt, flack, ca 170
hektar stor halvö. Området är skyddat dels för sin säregna vegetation (blå finns här Gotlands
enda kända växtplats för fältvedel) som präglats av långvarig betesdrift, dels för att området
hyser ett rikt fågelliv. Ca 45 fågelarter häckar inom området, och karaktärsfåglar är bl.a. tofsvipa, strandskata, rödbena, större strandpipare, storspov, skärfläcka, fiskmås och silvertärna.
Mindre vanliga häckfåglar är brushane, kärrsnäppa och småtärna. Vår och höst rastar stora
flockar av vitkindade gäss och många olika arter vadare på Närsholmens grunda stränder.
Riksintresse för naturvården Fastigheten ligger inom område av riksintresse för naturvården
med områdesnummer NRO09059. Även här motiveras skyddet av områdets rika flora och
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fågelliv. Till områdets värden räknas också landskapets storslagenhet med fint anpassad bebyggelse.
Riksintresse för friluftslivet Fastigheten ligger inom område av riksintresse för friluftsliv med
områdesnummer / 4 Gotlandskusten, delområde 4B Ljugarn - Storsudret. Skyddet motiveras
av områdets särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljöer.
4.3.2

Hänsynstaganden och påverkan på berörda riksintressen för kulturmiljö och natur & fri luftsintressen

Generella skydden i MB 4 kap §§2 och 4. De riktlinjer och anvisningar som Regionens översiktsplan omfattar vad gäller vindbruket är utarbetade och beslutade med hänsyn till de generella skydd för Gotlands natur- och kulturvärden som är inskrivna i Miljöbalken. Detta har
bland annat resulterat i att i planen anges att de flesta av öns nuvarande kustnära vindkraftverk inte är lämpade för ett utbyte till nyare vindkraftverk den dag befintliga verk är uttjänta.
Vidare har stora områden på Gotland helt undantagits som områden lämpliga för utvinning
av energi med hjälp av vindkraftverk. En av få platser där ett generationsskifte av befintliga
verk angetts som möjligt är dock den nu aktuella Kapelludden. Av Länsstyrelsens granskningsyttrande framgår att myndigheten överlag anser att planen på ett bra sätt beaktat de
övergripande natur- och kulturvärdena, dock manar man till stor restriktivitet vad gäller enstaka vindkraftverk med motivet att en kraftigt utspridd vindkraftutbyggnad över ön ökar riskerna för påtaglig skada på dessa värden i den kontext de framhålls i 4 kap. MB. Sökande
har förståelse för denna invändning men anser att det nu aktuella projektet - trots att det är
frågan om ett enstaka vindkraftverk - stödjer strävan att koncentrera vindbruket till färre platr-1!'_ i c i _
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F/g. 12: Prickarna visar de fem verk som planeras att ersättas med ett nytt verk. Nya verket nära grön prick
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ser då det planerade verket de facto ersätter fem verk fördelade på två skilda platser med tre
kilometers avstånd (se Figur 12), och således minskar spridningen samtidigt som nyttan dvs föroreningsfri elproduktion - ökar. Konkret innebär koncentrationen att den visuella påverkan minskar i omfång och det kvarvarande synintrycket förbättras då detta begränsats till
en vindkraftrotor som i maklig takt (cirka 15 varv per minut) avtecknar sig mot skyn istället för
som nu där fem rotorer - två vid Hörte och tre på Kapelludden - vispar på med minst dubbla
varvtalet. Sökandes anser därmed att den planerade verksamheten inte står i strid med bestämmelserna i 4 kap 2§ MB.
Vad gäller 4 kap 4§ MB avser dessa restriktioner uppförande av kustnära fritidshus och kan
således knappast anses vara tillämpbar i detta projekt.
Kulturmiljöintressen. Såväl för det särskilt utpekade riksintresset (/ 36 Närkusten) längs kusten som för det generella skyddet enligt 4 kap 2§ MB är vindkraftverkets visuella påverkan av
intresse. Denna påverkan har analyserats av konsultföretaget Arkeologicentrum (AC) och
rapporten återfinns i sin helhet i Bilaga 4.
En utgångspunkt i detta arbete har varit den rent objektivt kvantifierade omfattningen av den
visuella påverkan nuvarande och planerat vindkraftverk ger, dvs från vilka områden är vindkraften de facto synlig. För att beräkna den kvantitativa omfattningen har sökande anlitat
konsultföretaget FaloVind (www.falovind.se). Som underlag för beräkningarna har laserdata
med hög upplösning om terräng- och vegetations höjder används och ett vindkraftverk har
definierats som "synligt" från en viss plats då betraktaren ser åtminstone 2/3-delar av rötordisken. Denna definition är vald med stöd av praktiska erfarenheter där det konstaterats att
om endast en del av en vindkraftvinge sticker upp bakom en skogskant i fjärran tilldrar sig
inte vindkraftverket någon större uppmärksamhet, utan det sker först när verkets rotorblad
kan följas med blicken mer eller mindre runt hela rotorvarvet. Det är därför först när 2/3-delar
av rotordisken eller mer är exponerat för en betraktare som det är relevant att tala om att
vindkraftverket har en synlighet av betydelse i landskapet.

BETYDANDE SYNLIGHET
De ytor från vilka åtminstone 2/3-delar av ett vindkraftverks rotordisk är synlig

EJ BETYDANDE SYNLIGHET
De ytor från vilka mindre än 2/3-delar av ett vindkraftverks rotordisk är synlig

F/g. 13: Illustration till begreppen "Betydande synlighet" respektive "Ej betydande synlighet"

Analyserat område omfattar en samlad yta om cirka 12 x 12 km (141 km2) varav 93 km2 är
landområde och 48 km2 vattenområde. De befintliga verken har en betydande synlighet från
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platser på land som tillsammans har en yta om 16 km2 (c:a 17% av undersökt landyta) och
det planerade vindkraftverket från knappt 14,5 km2 (drygt 15%), dvs generationsskiftet där
fem mindre verk ersätts med ett större verk innebär att det är från färre platser som vindkraftverk är synligt i landskapet jämfört med nuläget., se kartan Figur 14 och Bilaga 7.

t
'A
Cirkeln markerar 5 km
från vindkraftverket

|

= Ytor där befintliga vindkraftverk
syns men inte det planerade.
| = Ytor där befintliga vindkraftverk
syns men även det planerade
= Ytor där inga befintliga verk
svns men det olanerade

Undersökt
område

Betydande synlighet befintliga verk

Betydande synlighet planerat verk

Andel av undersökt
Yta

93

Yta

område
1

16,0 km '

17,2%

Andel av undersökt
Yta

14,4 krrT

område
15,5%

F/g. 14: Kartan och tabellen redovisar de platser och dessas sammanlagda yta från vilka dagens vindkraftverk - ett eller flera - ger ett betydande synintryck i landskapet och motsvarade uppgift för det planerade
vindkraftverket. De numrerade ringarna visar från vilka platser fotomontage upprättats.

Det visuella uttryck synligheten innebär skiljer sig då de fem mindre verken ersätts med ett
ensamt större verk. Med utgångspunkt från kartan i Figur 14 har 10 fotopunkter valts, merparten inom det direkta närområdet (< 5 km från planerat verk) men även ett par på längre
avstånd (traktnivå 5-15 km). Fotomontagen presenteras i Bilaga 6, och kommenteras i tabellen Figur 15.
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Utifrån ovan redovisad synbarhetsberäkning, upprättade fotomontage och utlåtanden från
konsultföretaget Arkeologicentrums landskapspåverkansanalys (se Bilaga 4) är sökandes
bedömning att utbytet av de fem mindre verken mot ett större verk inte påtagligt skadar de
värden uttalade skydd är avsedda att värna.
Zon
Trakt-nivå

Plats nr Beskrivning
1

Vägen mellan Burs och När

(5-15 km)

Sökandes bedömning av verksamhetens uttryck i landskapet
På cirka sju km avstånd är det svårt att få fri sikt till verket som på
detta långa avstånd lätt döljs bakom övriga landskapselement, som
här av en byggnad. Den visuella påverkan är mycket liten.

2

Hammarnäs fiskeläge

Drygt fem km avstånd och verket är i klart väder fullt synligt men litet
och kan knappast påstås dominera landskapsbilden, även om det är
ett klart landmärke.

3

Vägen norr om Austerviken

De befintliga verken på detta avstånd - drygt fyra km - är närapå
obetydliga medan det nya verket utgör ett tydligt inslag. Huruvida detta upplevs som positivt eller negativt beror i huvudsak på betraktarens förhållande till vindelproduktion i allmänhet.

4

Närs golfbana

Kapelluddens fiskeläge

Närområde
(<5 km)
Vägen ner mot Närshamn

8

Närshamn

9

Närsholmens sydspets

10

Hörte fiskeläge

På knappt 2,5 km avstånd är det stora verket ett klart inslag i landskapsbilden men från en plats som golfbanan där hela miljön präglas
av mänsklig verksamhet upplevs verket knappast som ett främmande
inslag utan snarare en väl integrerad del av det moderna samhället.
På cirka 500 m avstånd upplevs verket storlek tydligt och förändringen jämfört med nuläget ligger framförallt just i skalan. Verksamheten
är den samma som tidigare men uttrycket är annorlunda med det betydligt större verket som på nära håll kan upplevas dominera platsen.
Från strandbodarna liksom från promenadstråket längs stranden ligger dock den mäktiga horisonten orörd och opåverkad varför det ensamma verket långt ifrån helt tar överhanden. En viktig skillnad som
inte framgår av fotografierna är rörelsen, där de tre mindre verkens
hastiga rotation ersätts av det stora verkets sävliga gång.
Även här är det en skalförändring, men det från denna position vidlyftiga landskapsvyerna påverkas mindre av det ensamma verket trots
dess storlek som endast dominerar i sin direkta omgivning men inte
landskapsbilden som helhet
Från hamnen - en knapp km från vindkraften - är redan idag de små
verken ett tydligt inslag i miljön. En miljö som är starkt präglad av
mänsklig teknisk aktivitet. Att de mindre verken ersätts med ett större
ändrar därför inte miljön generellt. Även här kan mycket väl den lugnare gången skänka mer harmoni än vad dagens vindkraft gör.
Ute på holmen kommer man som närmast då man befinner sig vid
fyren på holmens sydligaste spets, Avståndet är här cirka två km och
det större verket förmår inte dominera landskapet utan blir ett föremål
på avstånd. Horisonten är fri 360 grader varav verket upptar några
10-tals grader och den visuella påverkan på helhetsintrycket blir liten.
Fiskeläget ligger cirka 3,5 km väster om vindkraftverket och det större
verket är inte dominerande men utgör ett klart landmärke då det avtecknar sig tydligt från den flacka udden. Hur synintrycket upplevs är
åter mycket subjektivt.

Fig. 15: Tabellen redogör för sökandes bedömning av den visuella påverkan det planerade vindkraftverket ger
från 10 olika fotopunkter. Fotografierna återfinns i Bilaga 6.

Arkeologicentrums landskapspåverkansanalys redovisar en utförlig genomgång av det planerade vindkraftverkets visuella påverkan inom såväl närområdet kring verket (upp till 5 km
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från etableringsplatsen) som vidare i trakten upp till 15 kilometers avstånd. Arbetet har utförts
av Britta Wennstedt Edvinger som i sin sammanfattning konstaterar att kulturmiljöpåverkan
huvudsakligen blir visuell men att denna blir mindre än i nuläget då fyra av fem befintliga
vindkraftverk tas bort helt och det femte ersätts med ett nytt, trots att det nya vindkraftverket
är högre än de äldre, borttagna verken. Den sammanlagda kulturmiljöpåverkan bedöms av
Wennstedt Edvinger bli obetydlig. Konsekvensen för kulturmiljön och landskapet av den planerade generationsväxlingen bedöms som liten positiv till liten negativ, där liten positiv motiveras av det upprätthållna vindbruket på en plats som under snart en generation nyttjats för
vindbruk, och liten negativ motiveras av den förändrade skalan på det nya verket (150 m i
stället för 43,5 m). Långsammare rotation bedöms emellertid gynna upplevelsen av omgivningens kulturvärden och framför allt av landskapsbilden.
Naturreservatet Närsholmen (N2000 SE0340017). Det nya vindkraftverket planeras rest cirka
1,5 kilometer utanför N2000 området vilket överstiger den rekommenderade buffertzonen
kring strandängar med rik fågelfauna (Naturvårdsverkets syntesrapport om vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss; Rydell m.fl. 2011). Baserat på detta och utlåtande från sakkunnig (se Bilaga 2) är det sökandes bedömning att föreslagen placering innebär att erforderlig hänsyn tagits till reservatet, l tillägg kommer inget anläggningsarbete att företas före
15 juli, för att därmed ytterligare minska riskerna på häckade fågel.
Naturreservatet Gotlandskusten och strandskvddsområde. Föreskrifterna för det 200 m breda reservatet sammanfaller till stora delar med strandskyddets syften; förhindra bebyggelse
som förändrar kustens karaktär och/eller begränsar möjligheterna för allmänheten att obrutet
vandra längs stranden, skydd för djurlivet - främst fågellivet - samt förbud mot uttag av grus
och sand som skadar värdefulla strandformationer.
Det planerade vindkraftverket föreslås av Länsstyrelsen rest på en av de idag bebyggda
platserna. Med hänsyn till närliggande bostäder är det sökandes bedömning att skall en befintlig plats återanvändas är den sydligaste av de tre platserna inom området mest lämpad.
Denna är dock belägen endast cirka 150 m från strandlinjen och ligger således cirka 50 m in
på reservats- och strandskyddsområdet. Enligt Länsstyrelsen (mail från Lena Kulander 18
februari 2016) finns inget krav på tillstånd enligt föreskriften om Naturreservatet Gotlandskusten för att uppföra ett vindkraftverk, men för strandskyddet krävs dispens.
Mellan platsen för det planerade vindkraftverket och stranden löper en grusväg av god standard vilket innebär att verket på intet sätt försvårar den fysiska framkomligheten längs stranden, dock kan en passage nära ett stort verk upplevas som obehagligt. Under samrådet har
dessutom framhållits att vägsträckan är ett populärt promenad- och cykelstråk, l syfte att dels
lämna strandskyddsområdet obebyggt, dels i någon mån minska påverkan för passerande
på vägen längs stranden gör sökande bedömningen att en byggnation cirka 50 m norr om
det idag befintliga verket istället är att föredra. Länsstyrelsen hållning att den befintliga platsen är att bäst lämpad grundas på att detta skulle innebära minsta möjliga påverkan på mark
och växtlighet. Detta antagande är dock i detta specifika fall inte fullt relevant då anläggandet
av ett vindkraftverk utöver själva grundläggningen av ett cirka 20 x 20 meter stort betongfundament även kräver en cirka 20 x 50 m stor hårdgjord grusplan för uppställning av montage
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kran. Sammantaget tas därmed en yta om cirka 70 x 20 m i anspråk. Om detta ianspråktagande görs med eftertanke behöver inte en etablering 50 m norr om befintligt verk innebära
ett större intrång än en etablering på befintlig plats, se Figur 16.

F/g. 16: Bilden till vänster visar positionen av nuvarande vindkraftverks fundament. Bilden i mitten ett nytt
fundament på samma plats som det nuvarande och en 50 x 20 m stor grusplan framför fundamentet. Bilden
längst till höger visar ett nytt fundament 50 m norr om befintligt och grusplan 50 x 20 m framför, där det idag
befintliga fundamentet ligger kvar under den hårdgjorda ytan (streckmarkerat)

Den inventering som gjorts av platsen pekar inte heller ut någon särskilt känslig eller skyddsvärd flora i närområdet (se Bilaga 1) vilket ytterligare stödjer sökande i bedömningen att en
etablering cirka 50 meter norr om befintligt verk inte medför någon ytterligare skada för mark
och flora jämfört med ett uppförande exakt på nuvarande etableringsplats. Tvärtom innebär
den något nordligare placeringen dels att strandskyddszonen efter att befintligt verk demonterats kan förbli obebyggd bortsett från grusplanen, dels att avståndet till promenadstråket
ökar varmed den skärmande effekten som befintlig vegetationsridå mellan vägen och etableringsfastigheten ger ökar vilket torde vara till gagn för förbipasserandes naturupplevelse. Det
50 m kortare avståndet till bostäder bedöms inte innebära någon försämring av boendemiljön
av betydelse, l länsstyrelsens beslut om antagande om betydande miljöpåverkan (Beslut
2015-12-08, dnr: 551-2252-15, se Bilaga 8) förordas en betydligt längre flytt norröver hela
vägen upp till den plats där det idag nordligaste verket är placerat. Motiven är delvis de
samma som för den av sökande valda ompositioneringen, dvs vare sig naturreservatet Gotlandskusten eller strandskyddet skulle beröras men även att ett längre avstånd till strandlinjen reducerar riskerna för störning av fågelfaunan. En flytt enligt detta förslag skulle dock
krympa avståndet till bostäder ytterligare och ett flertal bostadshus får då ett avstånd väsentligt mindre än 1000 m till vindkraftverket. Den närmsta har endast knappt 750 m till verket,
vilket sökande bedömer som för nära. Vad gäller reducerade risker för störning av fågellivet
är ett längre avstånd till strandlinjen självfallet att föredra före ett kortare, men de 200 m nu
föreslagen placering ger bedöms med stöd av utlåtandet från den ornitologiskt sakkunnige
(Richard Ottwall Bilaga 2) som tillfyllest. Bedömningen grundas bland annat på den analys
Ottvall nyligen gjort av det mycket omfattande material ett mångårigt utvärderingsprogram
(Bilaga 3) vad gäller effekterna på fågel efter generationsskiftet av vindkraften på Näsuddensprojekten resulterat i. Analysen visar att risken för att fåglar kolliderar med vindkraftverk
minskar dramatiskt då verk placeras på 200 meters avstånd eller mer från stranden, se Figur
17.
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F/g. 17: Antal uppskattade dödsfall av fågelindivider per år vid 20 nya verk på Näsudden
2009-2013 i förhållande till avstånd mellan verk och närmaste strandlinje. Medelavstånd
för verk inom 300 m från strandlinjen var 128 m (53 döda fåglar per verk och år) och 498
m för verk mer än 300 m från stranden (18 döda fåglar per verk och år). Diagrammet
upprättat av Richard Ottwall som hämtat fågeldata från Hjernquist rapport, Bilaga 3.

Riksintressen för naturvården och det rörliga friluftslivet. Då det planerade vindkraftverket
uppförs invid den markväg som ligger i etableringsfastighetens östra gräns kan tillfart ske via
denna markväg, antingen söder ifrån eller norr ifrån. Vägen är i nuläget cirka 3,5 m bred, dvs
en meter för smal varför en röjning och uppgrusning erfordras. För montaget och lossning av
maskindelar krävs en hårdgjord yta om cirka 20 x 50 m som anläggs söder om verket parallellt och i direkt anslutning till den förbättrade markvägen. Montageytan etableras delvis på
det område som idag ianspråktagits för befintligt vindkraftverks fundament och kranplats och
delvis på mark där det tidigare förekommit uttag av grus. Ytan är idag sparsamt beväxt, se
flygfotografiet under rubriken "Anläggningsplatsen" och fotografiet Figur 18.

Fig. 18: Etableringsplatsen. De tre personerna till vänster i bild står i centrum för det nya verket då detta
bvQQS 50 m norr om det befintliga, som svns till höger i bild.
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Av registerbladets värdeomdöme framgår att utöver de rent biologiska värdena avser även
riksintresset att skydda den kulturmiljö platsen hyser och att fortsatt beteshävd är en grundförutsättning för bibehållandet av de skyddade värdena. Under senare tid har betesdriften varit sparsam och en tilltagande igenväxning av fastigheten pågår. Sökande avser att genomföra en grundröjning av fastigheten samt eftersträvar att öka betesdriften.
Under samrådet har framkommit oro för att synintrycket av verket på 2-3 km avstånd från
den vackra Närsholmen kommer leda till att för socknen viktig besöksnäring krymper. Sökande tror inte alls på ett sådant scenario, dels då den helt öppna och flacka halvön erbjuder
utblick 360 grader horisonten runt varav det ensamma vindkraftverket endast upptar en sektor om några få 10-tals grader, dels för att den nyligen genomförda vetenskapliga studien
"Impact Study of Wind Power on Tourism on Gotland" (http://cvi.se/uploads/pdf/Aktuellt/ Braunova thesis summary.pdf) tydligt visar att mycket liten del (2 %) av de som turistar på Gotland uppfattar åsynen av ett vindkraftverk negativt. Oro har även framförts att det större vindkraftverket skulle upplevas som störande av de som uppehåller sig vid strandbodarna väster
om verket. Då sökande besökt fiskeläget kan konstateras att den absoluta merparten av
dessa bodar har sin framsida och utblick mot väster, dvs rakt motsatt riktning från vindkraftverket. Vindkraftverket är således placerat bakom fiskebodarna och på ett avstånd om 500 m
eller mer. Dessutom är som regel vindarna svaga med pålandsvind under sommarperioden
som är den tid då bodarna i huvudsak nyttjas.

4.4 Ekonomiska hänsynstaganden och överväganden
4.4.1 Motiv för nyinvestering
De tre vindkraftaktörer som initierat projektet att försöka förnya vindkraften i När socken har
alla en mångårig erfarenhet av vindbruket i socknen. En summering av de dryga 20 årens
drift visar på goda vindtillgångar och en överlag mycket god acceptans för verksamheten hos
berörda. Det ekonomiska utbytet av elproduktionen liksom prisbildningsmodellerna har varierat under åren. Under senare år har priset bestått i huvudsak av två delar; det rena marknadspriset för el och i tillägg betalning för de s.k. elcertifikat som var producerad MWh genererat. Elcertifikatsystemet är instiftat av Sveriges riksdag 2003 och är det viktigaste styrmedlet för omställning av det svenska elproduktionssystemet. Regelverket säger för närvarande
att elproduktionsanläggningar som uppfyller kriterierna för att produktionen skall klassas som
förnybar och tas i drift senast 2020 tilldelas elcertifikat i 15 år. Då tilldelningsperioden är till
ända har ägaren till produktionsanläggningen att ta ställning till att driva anläggningen vidare
utan fortsatta intäkter från certifikatförsäljningen, eller att byta ut anläggningen till en ny och
därmed påbörja en ny 15-års period med certifikatproduktion. Den nyligen träffade flerpartiöverenskommelsen vad gäller Sveriges långsiktiga energiförsörjning innehåller en utökning
av systemet och anläggningar som byggs till och med 2030 kan godkännas för tilldelning av
certifikat.
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Vad gäller vindkraftverk har den tekniska utvecklingen sedan nuvarande verk i När etablerades under 1990-talet varit mycket stark och de vindkraftverk som tillverkas idag är betydligt
effektivare än de verk som tillverkades för 20 år sedan. Detta faktum är det huvudsakliga motivet för VINABs ambition att ersätta de fem 20 år gamla verken med ett enda, samtidigt som
anläggningen då åter är ny och tilldelas elcertifikat.

4.4.2 Finansieringsförutsättningar
Vindkraft är mycket kapitalkrävande och det är kapitalkostnaden som helt dominerar vindkraftens produktionskostnader. Investeringskostnaden för det vindkraftverk denna ansökan
avser är budgeterad till 27,6 miljoner kronor, varav 2,4 miljoner avser GEABs generella anslutningsavgift. Denna kommer ej att behöva erläggas i detta fall då erforderlig elnätskapacitet frigörs i och med rivningen av de fem befintliga verken. Nettoinvesteringen är därmed
25,2 miljoner kronor. Det stora kapitalbehovet gör att om det skall vara möjligt för andra än
företag med mycket stark balansräkning att bygga större vindkraftanläggningar måste anläggningen kunna projektfinansieras, vilket i de allra flesta fall betyder att projektet genomförs med till övervägande delen lånat kapital där kreditgivaren som säkerhet för krediten accepterar att ta det aktuella projektet som pant. Vid kreditprövningen är det framför allt fyra
parametrar som avgör vilken belåningsgrad som kan nås:
1. Dokumenterad teknisk tillförlitlighet. Kravet på hög teknisk tillförlitlighet styr till stor del
vilka fabrikat och vilka modeller av vindkraftverk som kan komma i fråga.
2. Trovärdigheten i energiproduktionsberäkningen för planerad anläggning. Den mångåriga produktionsstatistik som i detta fall föreligger minimerar osäkerhetsavdragen.
Anläggningen är beräknad att producera 7200 MWh/år.
3. Förväntad betalning för levererad el. Såväl priserna på el som på certifikat är för närvarande mycket låga och någon signifikant förändring förväntas inte förrän kärnkraften de facto börjar stänga ner om 3-4 år.
4. Den budgeterade nettobyggkostnad på 25,2 miljoner kronor är ovanligt låg. Detta beror bland annat på mycket gynnsamma etableringsförutsättningar med låga markoch anläggningskostnader, samt som ovan nämnt det faktum att projektet redan har
erforderlig elnätskapacitet.
Med projektets här redovisade förutsättningar och aktuell marknadssituation kan belåningsgraden förväntas bli cirka 70% (cirka 2:50 kr per års-kWh.2) vilket betyder att egenkapitalbehovet uppgår till cirka sju miljoner kronor.

4.4.3 Optimal storlek vindkraftverk
En styrande och begränsande faktor på Gotland vad gäller valet av möjliga vindkraftverksmodeller är för närvarande det gotländska elnätets mottagningskapacitet. Intill att en ny fast2

Nyckeltalet "kronor per års-kWh" används i flera sammanhang vad gäller kraftverksinvesteringar, tex som ett mått på till vilken
nivå en finansiär är beredd att låna ut kapital till ett kraftverksbygge i förhållande till verkets årliga produktion. Den här angivna
belåningsgraden om 2:50 kr/års-kWh betyder sålunda att om kraftverket förväntas producera 7.200.000 kWh per år kan
2,5x7.200.000 = 18.000.000 kr lånas i bank.
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landsförbindelse etablerats kan inte ytterligare produktionskapacitet utöver den som idag är
ansluten kopplas till. Tidpunkten då en ny fastlandsförbindelse är i drift har skjutits framåt i tiden vid ett flertal tillfällen, senaste budet är 2021, men inget investeringsbeslut finns. Detta
faktum har i tillägg till rådande omgivningsfaktorer inneburit att storleken på den genom nedmonteringen av fem verk frigjorda anslutningskapaciteten givits stor betydelse i beslut om
lämplig maskinstorlek.
De fem verken som ersätts har en samlad effekt om 1,65 MW vilket således begränsar möjliga vindkraftverksmodeller till en generatoreffekt nära denna kapacitet. Närmast standardverk
ligger i spännet 1,8 - 2,0 MW och har en rotordiameter på cirka 100 m. För att undvika
ogynnsam snedbelastning av vindkraftverket på grund av stor skillnad i vindstyrka över rotordisken väljs navhöjden till ungefär den samma som rotorns diameter. Ett vindkraftverk
med totalhöjden 150 m är utifrån dessa rent tekniska parametrar den storlek av verk som
bedömts ekonomiskt optimalt. Storleken är även lämplig med hänsyn till närliggande bostäder, se avsnitt 4.2.3 på sidan 23.
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5

Projektbeskrivning

5.1 Lokalisering och lokala förhållanden
5.1.1

Aktuella fastigheter

Projektet omfattar dels nedmontering av fem vindkraftverk dels uppförande av ett nytt vindkraftverk. Av de fem verk som nedmonteras är två placerade på fastigheten När Siglajvs 1:5
och tre på fastigheten När Öndarve 3:2. Det nya verket uppförs på fastigheten Öndarve 3:2.
Fastigheten ägs av sökande.
5.1.2

Lokalt ekonomiskt stöd

Som en konsekvens av att sökande äger etableringsfastigheten belastas ej driften av några
arrendekostnader. Detta har givit sökande det ekonomiska utrymmet att istället låta 3% av
produktionsintäkterna utgå som ekonomisk stimulans till närboende och allmänna intressen
inom socknen. Den årliga utbetalningen varierar med denna konstruktion och såväl produktionsvolymen det specifika året som de aktuella avräkningspriserna styr utbetalningens storlek. Förväntad utbetalning under de inledande driftsåren kan beräknas till cirka 70.000 kr.

5.1.3

Planförhållanden

• Gällande kommunal översiktsplan
l Region Gotlands gällande översiktsplan ("Bygg Gotland 2010-2025") anges fastigheten
som område möjligt för generationsskifte av idag befintliga verk.
• Strandskydd
Strandskyddet inom fastigheten är 200 m. Med förordat huvudalternativ sker ingen byggnation inom strandskyddet.
• Reservat
Runt hela Gotlands kust löper naturreservatet Gotlandskusten. Reservatet har längs den aktuella kuststräckan samma utbredning som strandskyddet, dvs 200 m brett. Med föreslaget
huvudalternativ byggs vindkraftverket utom reservatet.

5.1.4

Riksintressen

• Riksintresse för friluftsliv
Föreslagen lokalisering berör riksintresse för friluftslivet, dels det utpekade strandområdet
Gotlandskusten (400 m brett längs stranden), dels det allmänna skyddet som gäller hela Gotland enligt 4 kap.2 § MB.
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• Riksintresse för naturvård
Föreslagen lokalisering innebär byggnation inom det utpekade riksintresseområdet
NRO09059 liksom det riksintresse för höga naturvärden som gäller hela Gotland enligt 4
kap.2 § MB.
• Riksintresse för kulturmiljövård
Föreslagen lokalisering innebär byggnation inom det utpekade riksintresset med områdesnummer / 36 Närkusten liksom det riksintresse för höga kulturvärden som gäller hela Gotland
enligt 4 kap.2 § MB.

5.2 Projektets omfattning
5.2.1

Grundförutsättningar och mål

Projektets mål är att säkerställa fortsatt miljövänlig elproduktion inom När socken och på ett
av de bästa vindlägena på Gotland samt att förbättra resursutnyttjandet genom att använda
nyaste teknik. Vidare ska målen nås med minsta möjliga olägenhet för de människor och den
miljö som berörs. Grundförutsättningarna för att nå målen är att:
• Ägarna till de vindkraftverk som idag är i drift finner alternativet att demontera befintliga verk och investera i ett nytt verk ekonomiskt motiverat.
• Ge goda möjligheter till bibehållet och helst ökat lokalt ägande i det nya vindkraftverket.
• En del av produktionsintäkterna ska avsättas till förmån för utveckling av lokalsamhället.
• Utbytet till ett nytt verk kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar berörda eventuellt motstående riksintressen
• Ljudnivån från den nya vindkraften skall vid närliggande bostäder med god marginal
understiga det för vindkraft rekommenderade gränsvärdet 40 dB(A).
5.2.2

Elektrisk effekt, energiproduktion och fysisk storlek

Inom de bägge områden som idag nyttjas är sammanlagt fem vindkraftverk etablerade. Verkens totalhöjd är 44 m (de tre verken vid Kapelludden) respektive 72 m (de två vid Siglajvs)
och märkeffekterna mellan 150 till 600 kW. Den fem verkens samlade installerade effekt är
1650 kW och normalårsproduktionen är cirka 3500 MWh. Planerad verksamhet enligt huvudalternativet är att ersätta dessa verk med ett (1) nytt vindkraftverk med en totalhöjd om
som mest 150 m och märkeffekten cirka 2 MW, men åtminstone till en början på grund av
begränsad mottagningskapacitet i det gotländska elnätet nedreglerat till cirka 1.500 kW. Det
nya verket kommer då det drivs nedreglerat att producera cirka 7200 MWh per år, dvs drygt
det dubbla jämfört med den samlade energimängden verken som ersätts producerar idag.
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5.3 Projektets utformning
5.3.1

Villkor, hänsynstaganden och förutsättningar

Arbetet med att ta fram bästa möjliga utformning av den nya anläggningen har styrts av ett
antal kriterier. Projektet skall ha:
•

Ett högt resursutnyttjande. Vindläget på Kapelludden ligger inom det bälte runt Gotlands kust som har en årsmedelvind runt 8 m/sek på 100 meters höjd, dvs fullt i paritet
med Näsudden, se karta Figur 19.
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F/g. 19: Kartan visar årsmedelvinden på 100 meters höjd över Gotland. Källa: Energimyndighetens
vindkartering

• En utformning som följer kommunala plån-direktiv
•

En storlek och en teknisk standard som gör det möjligt att ställa projektet som kreditsäkerhet vid finansieringen, s.k. projektfinansiering3

•

En utformning som inte medför en betydande försämring av boendemiljön för närboende.

•

En utformning som inte innebär negativa förändringar av betydelse för natur- och kulturintressen.

' Med projektfinansiering avses att kapitalanskaffning i huvudsak kan erhållas med projektet som enda säkerhet.
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5.3.2

Vald utformning, huvudalternativ

En sammanvägning av ovan listade villkor, hänsynstaganden och förutsättningar har lett
fram till ett huvudalternativ och ett andrahandsalternativ avseende det nya verkets placering
och storlek. Huvudalternativet beskrivs nedan:
• Vindkraftverk
De idag fem befintliga verken, tre på fastigheten När Öndarve 3:2 och två på När Siglajvs 1:5
demonteras. Dessa verk har en samlad installerad effekt om 1,65 MW. Ett nytt verk med cirka 2 MW installerad effekt och med som mest 150 meters totalhöjd reses 50 m norr om den
plats där det sydligaste av de tre verken på Kapelludden står idag.
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Fig. 20: De färgade prickarna på kartan visar placeringen av de fem vindkraftverk som rivs. Strax invid den
gröna pricken reses det nya vindkraftverket.

•

Anläggningsplatsen

Fig. 21: Kartan visar slutgiltigt vald lokalisering av förstahandsalternativet. Placeringen är markerad med röd
prick. De tre vita prickarna markerar idag befintliga vindkraftverk

Lokaliseringen direkt norr om den södra av de tre befintliga platserna på Kapelludden innebär dels att den mark som idag utnyttjas för det befintliga verket fortsätts att nyttjas, men nu
som kranplats, dels att de tillkommande anläggningsarbetena kan göras på mark utan sär-
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skilt känslig flora. Positionen invid befintlig
markväg bidrar till att begränsa ingreppen.
Placeringen är cirka 200 m från strandlinjen och därmed utom såväl strandskyddsområdet som reservatet Gotlandskusten.
Placeringen innebär att befintlig markväg
längs etableringsfastighetens östra gräns
kan nyttjas som tillfartsväg efter att denna
förstärkt och breddats cirka en meter (erfordras 4,5 m körfast väg). Parallellt med
den förstärkta vägen anläggs fundament
och kranplats. Befintligt fundament för det
närmast stående gamla verket blir kvar
under kranplatsen. Övrig mark som ianspråktas för anläggningsarbetena är sparsamt beväxt, se fotografi Figur 22.
Med denna placering blir avståndet till FIQ. 22: Flvafotot illustrerar väl markytan som ianspråktas
närmsta bostad 915 m, dvs under de 1000
m som anges som riktlinje i anvisningarna i
regionens gällande Översiktsplan.
Som ett led i målsättningen att reducera
riskerna att det nya vindkraftverket försämrar boendemiljön nära verket har verkets
fysiska storlek och därmed även generatoreffekt valts så att totalhöjden ej överstiger 150, vilket är den höjd från vilken
Transportstyrelsen kräver vitt, högintensivt,
blinkande flyghinderljus. Denna typ av hindermarkering upplevs av många som mer
störande än det röda medelintensiva som
föreskrivs för verk som ej överstiger 150 m
totalhöjd.
Med en begränsning till 150 m kan inte rotorn vara mycket större än cirka 100 m i diameter, då tornet behöver ha ungefär
samma höjd som rotordiametern. Detta för
att inte riskera tidiga utmattningsskador på

Fig. 23: Bilden illustrerar den ökande skillnad i
vindhastighet som uppstår då rotorn kommer allt
närmare marknivån

grund av alltför stor skillnad i vindhastighet
mellan den övre och nedre hälften av rotordisken, vilket blir följden om rotorn kommer nära
marken där vindhastigheten är betydligt lägre än på högre höjd, se principbild Figur 23.
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Platser som återställs
Vad gäller nedmonteringen på de övriga fyra positionerna kan väljas att antingen helt ta bort
de befintliga fundamenten eller endast de delar som sticker upp över omgivande terräng. Vid
tidigare generationsskiften på Gotland har graden av borttagning beslutats av tillsynsmyndigheten efter fält besiktning. Sökande föreslår att slutgiltigt beslut kring återställning även
här delegeras till tillsynsmyndigheten.

F/g. 24: Bilderna visar de fyra uppställningsplatser som efter demontering skall återställas. De bägge övre fotografierna från Siglajvs 1:5, de nedre de två platser på Kapelludden som inte får nytt verk

•

Fundament

Fundamentet planeras att utföras som ett standard gravitationsfundament, dvs fundamentet
består av en kraftig, massiv platta av armerad betong med sådan storlek och tyngd att dess
vikt och utbredning är tillräckliga för att motstå de laster vindkraftverkets tornfot påverkar fundamentet med. Bilderna nedan visar principen vid tillverkning; ett cirka 20 x 20 meter cirka
två meter djup grop grävs/spettas på platsen för verket. Armeringsjärn sätts på plats varpå
gropen fylls med betong från närmsta betongstation.

F/g. 25: Bilderna visar tillverkning av ett standard gravitationsfundament på Näsudden 2011. Fundamentet
är av samma dimension som för det verk denna ansökan avser.
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• Vägarbeten och montageplats
Framkomligheten och bärigheten på den befintliga markvägen mellan Rovalds och stranden
behöver förbättras, dels en breddning till cirka 4,5 m, dels uppgrusning så att bärigheten är
tillfyllest. Transporter under byggtiden kan då ske utan att vändplats behöver anordnas genom att avlastade fordon kan köra vidare runt via vägen förbi Närshamn. Lossning av långa
maskindelar kan ske direkt från vägen då kranplatsen - cirka 20 x 50 m - anläggs omedelbart invid och parallellt med vägen där den passerar uppställningsplatsen, se Figur 26.

Fig. 26: Kartan visar planerad transportväg och körriktning (blå streckad linje), kranplatsens position och orientering (brun rektangel) samt fundamentets position (grå kvadrat)
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- Elledningar
Vindkraftverket

kommer

att

anslutas till Gotlands Energi
AB (GEAB) elnät. De ledningar som idag ansluter de fem
befintliga vindkraftverken har
tillsammans erforderlig dimension och överföringsförmåga,
men då de fem verken inte är
lokaliserade till en och samma
plats, är de enskilda ledningarna för klena. GEAB har genomfört

en

förprojektering

som visar att en 3,5 - 4 km
lång ny ledning behöver förläggas från Kapelludden upp
till en punkt på befintligt 10
kV-nät strax söder om När
kyrka.
från

Sträckningen

inleds

uppställningsplatsen

längs den markväg som planeras att nyttjas som transportväg

och

följer

därefter

även fortsättningsvis till största delen befintliga vägar, se
karta i Figur 27.
Anslutningen till GEABs nät är

Fig. 27: Kartan visar den preliminära sträckning GEAB planerar för den
markförlagda elkabeln från vindkraftverket till befintligt 10 kV nät med
erforderlig styrka.

inte beroende av att den sedan länge planerade fastlandskabeln har etablerats. Detta då nedmonteringen av de fem
verk som ersätts frigör en samlad effekt om 1,65 MW. Detta kommer därför åtminstone inledningsvis att vara den högsta effekt det nya verket tillåts generera. Vid val av vindkraftverk
kan det visa sig att en modell med högre generatorkapacitet än de 1,65 MW är bästa val. l så
fall kommer det nya verkets uteffekt inledningsvis få begränsas till de 1,65 MW, men efter att
elöverföringskapaciteten till svenska fastlandet förstärkts skulle en högre effekt kunna tillåtas,
givet att eventuella ändrade omgivningseffekter som följd av effekthöjningen inryms i då givet
miljötillstånd.
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6 Projektets miljöpåverkan
6.1 Generellt
Projektets miljöpåverkan består i princip av två slag. Dels den oomtvistligt positiva effekten
att miljöbelastande fossilbaserad elproduktion trängs undan då ny föroreningsfri el tillförs det
nordeuropeiska systemet, dels lokal påverkan - som kan uppfattas negativ - av boendemiljö
och på den lokala natur- och kulturmiljön, l det följande presenteras resultaten av genomförda studier, beräkningar och analyser av den planerade verksamhetens miljöeffekter.

6.2 Ökad tillförsel av föroreningsfri lokal elproduktion
Kapelludden har mycket goda vindförhållanden och är därför särskilt väl lämpad för vindelproduktion. Vindens energiinnehåll är tack vare den nära 25 år långa produktionsperioden
med befintliga verk väldokumenterad varför den framtida produktionsvolymen väl kan förutsägas. Ett vindkraftverk med 100 m rotordiameter och en generator med maxeffekten nedreglerad till 1500 kW (pga rådande begränsning i överföringskapacitet till svenska fastlandet)
och 95 metern navhöjd beräknas producera mellan 7-7,5 GWh per år, vilket är mer än dubbelt så mycket de fem idag existerande verken som ersätts gör. Den vindel som produceras
på Kapelludden kommer att i huvudsak förbrukas på Gotland, och reducerar sålunda inmatningen till Gotland från Vattenfalls regionnät, ett regionnät som i sin tur är anslutet till Svenska kraftnäts nationella stamnät, väl förbundet främst med Sveriges nordiska grannländer,
men även direkt till kontinenten och östra Europa via kablar till Tyskland, Polen och Litauen.
Dessa sammankopplingar innebär att vindelproduktion på Gotland som inte är reglerbar och
har mycket låg rörlig kostnad tvingar annan, dyrare produktion på annat håll att nedreglera
utifrån prognostiserad "day-ahead" (alla producenter skall varje dag senast kl 12 meddela
förväntad produktion kommande dygn). De icke prognostiserbara variationerna regleras med
vattenkraft. De 7-7,5 GWh som vindkraftverket på Kapelludden tillför systemet innebär sålunda en direkt reduktion av planerad fossilbaserad värmekraftproduktion. Figuren nedan visar vad denna reduktion betyder i form av minskade årliga utsläpp.

Årlig reduktion:

Reduktion per

•

6.200 ton CO2
72ton SO2

•

21,6tonNO x

producerad kWh:

•
•

860 g CO2
10gSO 2

•

3 g NOX

Källa: www.BWEA.com/edu/calcs.html

F/g. 28: Bilden visar de reduktioner av för miljön skadliga ämnen som elproduktionen i ett vindkraftverk på Kapelludden medför. Energivolymen är den samma som 3.600 200-liters fat med eldningsolja.
Reduktionen av koldioxidutsläppen motsvarar vad 2.500 bensin/dieseldrivna personbilar släpper ut under ett år antaget 1500 mil årlig körsträcka (källa: Bil Sweden uppger CC>2-utsläpp från genomsnittlig personbil till 165 gram/km)
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6.3 Lokal påverkan människor, natur- och kulturmiljöintressen
6.3.1

Generellt

Den lokala påverkan kan delas upp i påverkan på tre olika nivåer, direkt på och invid etableringsplatsen, på närområdesnivån (upp till 5 km runt verket) och på traktnivå (5-15 km runt
verket). Inom traktnivån begränsas påverkan till att endast bli visuell, medan det inom områdena närmare verket i tillägg till den visuella påverkan även kan uppstå ljudstörningar och fysisk påverkan på mark, växter och djur.

6.3.2

Påverkan på människor

• Ljud-, ljus- och skuggeffekter vid bostäder
Ljud: De ljudnivåer nuvarande verk ger upphov till vid intilliggande bostäder har inte kontrollmätts, men teoretiska beräkningar där de källjud som respektive tillverkare uppgav för verken
då de byggdes för nära 25 år sedan använts visar att nuvarande ljudnivåer med god marginal understiger 40 dB (A) vid de närmast liggande bostäderna. Även om de vid det här laget
till åren komna verken sannolikt på grund av slitage har ett högre källjud än då de var nya,
har ingen av de närboende sökande varit i kontakt med uttryckt att verken ger upphov till störande buller.
Även ljudnivån från det planerade verket kommer vid de närmast liggande bostäderna att
med god marginal understiga 40 dB(A). Beräkningar för ett vindkraftverk från tillverkaren
Vestas med modellbeteckningen V-110 (rotordiametern 110m) ger resultatet 35 dB(A) vid de
närmast liggande bostäderna, se Bilaga 5.
Hinderljus: l enlighet med Transportstyrelsen gällande regelverk skall vindkraftverk över 45
m totalhöjd hindermarkeras. Upp till totalhöjden 150 m säger regelverket att under dagtid är
vindkraftverkens vita/ljusa färg tillfyllest men i mörker skall markeringen utgöras av blinkande
rött ljus på maskinhustaket. Ljusstyrkan skall vara minst 200 candela nattetid. Vid skymning
och gryning skall styrkan ökas till 2000 candela
Rörliga skuggor: Tidigare kunde rörliga skuggor från vindkraftverkens rotorblad vara ett problem vid etablering av vindkraftverk i närheten av bostäder eller andra platser där människor
ofta uppehåller sig. Numera är detta problem tekniskt löst genom att vindkraftverk då det föreligger risk för skuggtider över norm kan förses med automatik som stänger av vindkraftverket i den omfattning som krävs för att säkerställa att rekommenderade gränsvärden ej
överskrids. Vindkraftverket på Kapelludden kommer att förses med dylik automatik.
Reflexer: Det vindkraftverk som upphandlas för detta projekt har sådan ytstruktur (antireflexbehandlade) på vingar och maskinhus att inga besvärande reflexer uppstår.
Synintryck: l verkets omedelbara närhet - närmsta 5-600 metrarna - upplevs verket för en
nytillkommen besökare självklart som mycket stort. För den som ofta uppehåller sig i verkets
närhet sker som med allt dock viss tillvänjning. Den plats nära verket där människor mest
vistas är vid fiskebodarna cirka 500 m väster om verket. Av betydelse är då att notera att
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verket är placerat "bakom" bodarna, vyn ut från stranden och mot solnedgången i väster är
inte påverkad, se Figur 29.

F/g. 29: Fotomontage från fiskebodarna vid Kapelludden. Övre bilden tagen rakt mot öster, den nedre mot norr.

Redan då avståndet vuxit till en dryg kilometer är synintrycket betydligt beskedligare då det
på dessa avstånd inte längre finns direkta referenser att relatera mot. Verket syns tydligt men
är inte dominerande, ett klart landmärke men ändå bara ett landskapselement bland andra.

F/g. 30: Bilden tagen på 1,6 km avstånd från vägen ner mot Närshamn.

Sida 45 av 59

På ytterligare någon kilometers avstånd minskar den visuella påverkan än mer. Bortom 4-5
km är verket litet och döljs lätt bakom vegetation. Fotot nedan är taget på cirka fem km avstånd från fiskeläget Hammarnäs strax norr om Austerviken och verket syns men det krävs
fri sikt och klart väder för att det skall synas.

F/g. 31: Fotomontage från Hammarnäs fiskeläge drygt fem km norrom planerat vindkraftverk.

För övrigt vad gäller verksamhetens visuella påverkan för boende i När socken hänvisas till
fotomontagen i Bilaga 6 med kommentarer i Figur 15.

6.3.3

Påverkan på naturintressen

Vindkraftverkens samlade inverkan på mark, flora och fauna bör liksom inverkan på människors miljö bedömas dels ur ett närmiljöperspektiv, dels ur det större perspektivet. Sett i det
större perspektivet innebär den föroreningsfria elproduktionen en minskning (se avsnitt 6.2)
av utsläppen av för naturen skadliga ämnen, vilket är till gagn för växter och djur. Sett ur
närmiljöperspektivet kan en etablering av vindkraftverk dock innebära störningar, dels som
följd av fysisk påverkan på mark, växter och djur av anläggningen och den ökade mänskliga
närvaron driften av densamma medför, dels påverkan för friluftslivet med en visuellt förändrad landskapsbild.
Vid bedömningen av risker för störningar på djurlivet (t.ex. häckande fågel) skall dessa i det
här aktuella projektet ställas mot rådande förhållanden, dvs ett drygt 20 årigt vindbruk med
fem verk på två skilda platser. Det nu planerade vindkraftverket är betydligt större än de som
ersätts, men det nya verket tar ingen ny mark av betydelse för fågellivet i anspråk och antalet
verk reduceras till 1/5-del. Detta betyder att antalet servicebesök blir väsentligt färre och
mänsklig närvaro som direkt följd av vindkraften minskar därmed betydligt. Värt att notera i
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sammanhanget är dock att sannolikt är den mänskliga närvaron som föranleds av direkta arbeten på vindkraftverken redan idag helt underordnad den turistström som var år besöker
Kapelludden, Närshamn och inte minst den populära Närsholmen.
• Risk för skadliga utsläpp
Moderna vindkraftverk har en maskinell uppbyggnad med både fångsttråg under komponenter i maskinhuset som innehåller miljöfarliga vätskor och tät tornfot som förhindrar utsläpp till
omkringliggande mark om trågsäkerheten i maskinhuset skulle fallera. Uppbyggnaden förhindrar säkert utsläpp av oljor o.dyl. i händelse av haverier som orsakar utsläpp i maskinhuset. För övrigt lyder vindkraftverks serviceverksamhet under samma regler och förordningar
som annan liknande verksamhet, vilket säkrar att hanteringen av miljöfarliga ämnen (t.ex.
spillolja) sker med stöd av erforderliga tillstånd och på ett för miljön acceptabelt sätt.
• Strandskydd och naturreservatet Gotlandskusten
Av de idag befintliga verken på etableringsfastigheten är ett lokaliserat inom strandskyddat
område. Föreslaget förstahandsalternativ innebär att det nya verket byggs omedelbart utanför strandskyddet. Genom att undvika byggnation inom det 200 meter breda strandskyddet
torde risken för fågelkollisioner reduceras och ett större avstånd till promenadstråket längs
stranden kan vara till gagn för naturupplevelsen för förbipasserande.
• Inverkan på växter
De planerade vindkraftverken kommer att få mycket liten, om ens någon, påverkan på växtligheten. Byggplatsen är ett tidigare grustag och vegetationen på den tilltänkta etableringsytan är överlag sparsam, fotografier Figur 18 och Figur 22. Verksamhetsutövaren kommer
däremot att genomföra en grundröjning på de delar av fastigheten där igenväxning av i första
hand enebuskar pågår som följd av ett minskat betestryck. Likaså kommer verksamhetsutövaren att verka för att betesdriften inom fastigheten ökar, för att därmed vidmakthålla resultatet av grundröjningen. Se vidare den naturvärdesbedömning som gjorts av området (Bila-

ga 1).
• Inverkan på djur
De djur som kan komma att påverkas av den planerade verksamheten är fåglar och eventuellt fladdermöss, varför beskrivningen nedan begränsas till dessa.
Fåglar: Ett stort antal studier har gjorts av vindkraftverks påverkan på fågel. Man har studerat
kollisionsrisk, störningar vid häckningsplatser och vid födosök samt störningar för sträckande
fågel. De effekter man funnit varierar och är beroende av art, årstid och förhållanden på platsen. Nyligen genomförda studier på det mycket fågeltäta Näsudden på sydvästra Gotland4
har visat att vid byte till större vindkraftverk kan ingen påverkan vad gäller häckande fågel
noteras. Däremot har konstaterats att kollisionerna ökar med cirka 75% per verk och ett stort
verk kan orsaka upp till 30-40 dödsfall per år medan ett mindre verk dödar cirka 20 fåglar per
år. Om dessa tal även antas representativa för de tre befintliga verken på Kapelludden och

4

"Effekter på fågellivet vid ett generationsskifte av vindkraftverk", kontrollprogram Näsudden Gotland 2009-2013, Mårten B.
Hjernquist.
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de bägge verken vid Hörte innebär ett byte av de fem mindre verken till ett stort verk, att antalet fågelkollisioner minskar till mindre än hälften mot idag. l samma studie konstateras även
att större rovfåglar löper större risk att kollidera med vindkraftverk, vilket numera är allmänt
känt och också bakgrunden till nuvarande rättspraxis att inga vindkraftverk tillåts byggas närmare ett känt örnbo än två kilometer. Ornitologen Richard Ottvall har på sökandes uppdrag
inventerat områdena kring planerad byggplats och konstaterat att inga örnbon finns inom två
kilometer från platsen och att kollisionsrisken för rovfågel därmed inte bedöms som påfallande stor. Vidare skriver Ottvall att rekommenderad buffertzon till naturreservat som Närsholmen enligt Naturvårdsverket är en kilometer och att avståndet till halvön på cirka två kilometer därmed är tillräckligt för att inte vindkraftverket skall riskera att medföra betydande störning av fågellivet inom reservatet. Vad gäller den övriga fågelfaunan i det omkring jordbrukslandskapet är bedömningen att påverkan endast är marginell, se vidare Bilaga 2.
Fladdermöss: Att fladdermöss dödats vid vindkraftverk har uppmärksammats i olika studier.
Orsaken är att under vissa väderförhållanden ansamlas stora mängder insekter kring vindkraftverkets rotorblad, vilket i sig drar till sig fladdermöss. Huruvida den nu aktuella platsen är
sådan att detta blir ett problem är inte möjligt att med säkerhet fastställa i förväg. Däremot är
det enkelt i efterhand att med hjälp av teknisk apparatur konstatera om fladdermöss dras till
verket. Detta görs med hjälp av en ljudinspelningsutrustning (s.k. "Bat-Counter") som placeras ovanpå maskinhustaket och som är så konstruerad att den med hög tillförlitlighet kan
fastställa om fladdermöss uppehåller sig nära vindkraftverk och i så fall till och med artbestämma dessa. Om så är fallet - dvs att fladdermöss i mer än obetydligt antal konstateras kan vindkraftverket programmeras (verkets drift ställs i s.k. "Båt-Mode") så att verket inte roterar vid de tillfällen fladdermöss kan förväntas uppehålla sig kring verket. Dessa tillfällen är
nämligen väldefinierade; de uppträder i stort sett uteslutande endast under ljumma kvällar
och nätter på sensommaren och under tidig höst och bara då vindarna är mycket svaga. Att
stoppa vindkraftverket under dessa - sett till vindåret som helhet - korta tider och under dylika
väderbetingelser (svag vind) har mycket liten påverkan ekonomiskt men för det goda med sig
att risken att fladdermöss skadas eller förolyckas i det närmaste elimineras. Sökande har
därför som förslag att kontrollprogrammet för det aktuella verket inrymmer installation av en
Bat-Counter och att det resultat installationen ger får analyseras av en inom området erkänd
forskare som så får avgöra huruvida vindkraftverket skall programmeras i Båt-Mode eller ej.
• Mark och hydrologi
Generellt: Nedmonteringen av de befintliga fem kraftverken och återställandet av mark efter
fundament och planer liksom nybyggnaden av ett nytt verk med tillhörande montageplats,
breddning av befintlig väg och förläggning av den nya elledningen leder ofrånkomligen till att
naturmiljön påverkas, l och med att det nya verket byggs invid den befintliga markvägen och
tack vare markens beskaffenhet på själva anläggningsplatsen är dock den direkta mekaniska
påverkan på känsliga växt- och marktäcken liten.
Nedan redogörs för de ingrepp de skilda delarna av arbetet kräver samt de störningar dessa
förväntas medföra. Sammantaget gör sökande bedömningen att den planerade verksamhe-
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ten såsom den avses att utföras endast innebär liten, om ens någon, förändring på mark och
hydrologi jämfört med nuvarande situation.
Demontering av fem befintliga vindkraftverk: Nedmontering av befintliga kraftverk kan ske
med mindre mobila lyftkranar. Nedmonteringen tar inte mer än en arbetsdag per verk, och
befintliga vägar och kranplatser är tillfyllest för detta. De oljor som hanteras (smörjolja i växlar
och hydraulolja i broms- och bladvinkelsystem) förblir inneslutna i respektive komponenter
och transporteras från platsen utan exponering till omgivningen. Betongfundamenten kan avlägsnas partiellt eller till fullo efter avslutad nedmontering, se ovan under avsnitt 5.3.2.
Befintliga elkablar: Vad gäller befintlig markförlagd kabel ägs denna av GEAB och överbliven
kabel hanteras enligt överenskommelse mellan GEAB och tillsynsmyndigheten.
Anpassning av befintlig väg: Med vald placering av det nya verket kan transporterna byggnationen kräver klaras med hjälp av förstärkning och breddning av befintlig markväg. Vägen
behöver breddas cirka en meter så att bärig vägbredd uppgår till 4,5 meter.
Montageplats: Den nya montageplatsen har de ungefärliga måtten 20 x 50 m och etableras
parallellt med och omedelbart invid markvägen, se karta under avsnitt 5.3.2. Marken på platsen är naturligt väldränerad och har redan idag god bärighet varför erforderliga åtgärder kan
förmodas bli begränsade till avjämning och påförande av ett 10-20 cm mäktigt toppskikt.
Nytt betongfundament: Anläggandet av det nya fundamentet kommer att ske på samma sätt
som de tidigare men med den skillnaden att betongplattan är större, cirka 18-20 meter i fyrkant och cirka 1,5 m tjock, se fotografier under avsnitt 5.3.2. Metoden kräver en schaktgrop
med ett djup om cirka två meter och spettning kan komma att erfordras, men inget främmande fyllnadsmaterial behöver tillföras, l det tillfälle att schaktgropen sträcker sig ner i kalkberget kommer fundamentsgropen att utgöra en isolerad "bassäng", utan direkt till- eller frånlopp, och torde därmed inte ändra vattenföringen mer än lokalt inom ett område med 10-15
m radie runt vindkraftverkets tornfot.
Schaktmassorna från gropen kan med fördel användas dels som bottenfyllning för den vägbreddning som beskrivits ovan, dels för återfyllning ovan den färdiggjutna betongplattan. Den
betong som åtgår för gjutningen är tillverkad med ballast som krossats till rätt fraktion. Naturgrus används ej. Cementen är tillverkad i Slite.
Ny elkabel: Den nya elkabeln dras från anläggningsplatsen norröver invid den förbipasserande markvägen. Schakten kan utföras så att ofrivillig dränering undviks om sådan risk föreligger. GEAB har numera två väl utvecklade metoder för att klara detta. En är att förlägga
kabeln i ett skyddsrör varmed förläggningsdjupet kan hållas betydligt grundare (cirka 20 cm)
än vad som varit fallet tidigare (ca 70 - 80 cm), ett annat (då skyddsrör av något skäl inte kan
nyttjas) är att med hjälp av "ler-pluggar" på regelbundna avstånd förhindra att kabeldiken
kommer oavsiktligt att fungera som dräneringsdiken.
Arbetstid: Den samlade arbetstiden är beräknad till cirka sex månader, med start efter 15 juli
i syfte att minimera störning på djurlivet, främst genom att undvika fåglars häckningssäsong.
Arbetena inleds med fundamentsschakten och att kranplatsen iordningställs. Vägförstärkningsarbetena tar sedan vid, vilka samordnas med GEABs kabelförläggning. Anläggningsar-
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betena förväntas avslutade efter sommaren och montaget av vindkraftverket är planerat till
den tidiga hösten.
Baserat på ovan redovisade metodbeskrivningar är det sökandes bedömning att inga av de
erforderliga mark- och anläggningsarbetena kan förväntas påverka vattenförningen i någon
för naturmiljön betydande omfattning. Inte heller torde djurlivet åsamkas störningar av betydelse.

6.3.4

Påverkan kulturmiljön

Sökande har anlitat arkeologikonsulten Britta Wennstedt Edvinger på företaget Arkeologicentrum i Skandinavien för att utreda vilken påverkan den planerade verksamheten kan förväntas få på kulturmiljön i vindkraftverkets omgivning. Wennstedt Edvinger har enligt sökande gjort ett mycket grundligt arbete som redovisas i en rapport (AC-rapport 1604) som återfinns i sin helhet i Bilaga 4. l sammanfattningen skriver Wennstedt Edvinger att kulturmiljöpåverkan blir huvudsakligen visuell men att denna jämfört med nuläget minskar då fyra av
fem befintliga vindkraftverk tas bort och det femte ersätts med ett nytt, trots att det nya vindkraftverket är högre än de äldre, borttagna verken. Den sammanlagda kulturmiljöpåverkan
bedöms bli obetydlig.

6.3.5

Återställning/Avveckling

Den dag även det nu planerade vindkraftverket skall avvecklas kan det antingen vara frågan
om att åter igen genomföra en modernisering, eller att helt enkelt upphöra med vindelproduktionen. Oavsett vilket är denna avveckling/omdaning inte mer dramatisk än det arbete som
den nu planerade generationsväxlingen innebär. Skall verket som då demonteras rekonditioneras för att resas på annan plats, såsom troligen kommer att ske med ett eller flera av de
verk som nu demonteras, eller skall maskinen gå till återvinning där materialen omhändertas
i enlighet med gällande regler innebär för projektområdet ingen skillnad. Vindkraftverket
skruvas ner och försvinner. Den rustade markvägen blir kvar, fundamentet bilas ner till den
nivå tillsynsmyndigheten beslutar och grusplanen kommer åter långsamt att bli beväxt. Med
tiden lämnar inte verksamheten i princip några som helst spår efter sig den dag den inte
längre önskas och just detta är en av denna energiomvandlingsforms mycket stora fördelar
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7 Alternativ
7.1 Alternativa platser
Huvudsyftet med verksamheten är att med bibehållen eller helst förbättrad ekonomisk bärkraft modernisera och vidmakthålla befintlig vindelproduktion i När socken. Den befintliga
vindkraften i socknen är idag majoritetsägd av boende i När socken, och den ägarmodell
som är tänkt för det nya verket möjliggör att denna ägarfördelning består. Under samrådet efterlystes en genomgång av eventuella alternativa lokaliseringar för det nya verket, vilket också är helt i linje med föreskrifterna i Miljöbalken. Givet projektets huvudsyfte - att vidmakthålla pågående vindelproduktion i När- har sökande analyserat övriga möjliga placeringar inom
socknen. Som en konsekvens av att När socken har en mycket spridd bebyggelse ger översiktsplanens grundkriterium "1000 m till bostad" för möjliga lokaliseringar resultatet att utöver
Kapelluddens sydspets och Närsholm är det på denna del av Gotland endast Laus myr som
bedöms som möjligt område, se kartan i Figur 32.

Alternativt område
vindkraftetabl ering

Fig. 32: Kartan visar det område inom Laus myr som i den regionala översiktsplanen utpekats som möjligt
område för vindbruk, baserat på urvalskriteriet att avstånd till bostäder skall mara minst 1000 meter.

7.2 Alternativet Laus myr
7.2.1

Begränsningar på grund av Försvarsintressen

Sökande begärde i skrivelse till Försvarsmakten (oktober 2015) utlåtande om det inom det i
översiktsplanen utpekade området i Laus myr fanns försvarsintressen som begränsade eta-
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bleringsmöjligheterna. l sitt svarsyttrande (Bilaga 9) uppger Försvarsmakten att en etablering dels endast är möjlig inom en mindre del av området och dels att en dylik etablering
inom detta delområde endast kan ske med vindkraftverk där totalhöjden ej överstiger 150 m.
Delområdet är markerat på kartan i Figur 33.

Byggbart område enligt Försvarsmakten men med höjdbegränsning

F/g. 33: Kartan visar inom vilket område (röd begränsningslinje) Försvarsmakten kan acceptera placering av
vindkraftverk förutsatt att totalhöjden begränsas till 150 m.

7.2.2

Byggbar fastighet

En första studie av de tekniska förutsättningarna att kunna anlägga ett större vindkraftverk inom den yta som godkänts av
Försvarsmakten, ger vid handen att detta
är möjligt utan att riskera alltför komplexa
grundläggningsförhållanden.
Tidigare projekt har visat att markförhållanden på myrmark kan bli extremt besvärliga och kostnaderna att nå en stabil grund
mycket höga. För det nu aktuella området
bedöms dock en placering i gränslandet
mot det som på Gotland brukar benämnas
"fastmarken" kunna göras varmed konventionell grundläggningsteknik torde vara tillfyllest. Kartan i Figur 34 visar en möjlig
placering av ett stort vindkraftverk.
F/g. 34: Kartan visar möjlig alternativ byggplats.
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7.2.3

Ekonomisk värdering

- Energiproduktion
Det militära höjdbegränsningskravet har för en plats på östra Gotland och med drygt fem km
från kusten större nackdel produktionsmässigt jämfört med en dylik begränsning för en placering på öns västra sida. Uppbromsningen för de dominerande västliga vindarna är på 100
m över mark betydande. Detta framgår också tydligt av de vindkarteringar som gjorts av
Energimyndigheten. Jämfört med en mer kustnära placering indikerar karteringen att årsmedelvindhastigheten i norra ändan av socknen på denna höjd är cirka 0,5 m/sek lägre än vid
kusten, se Figur 35.

F/g.35: STEM vindkartering 2011 på 100 m höjd. Färgkoder anger medelvind per år i m/sek

Varje tiondel högre medelvind ger stort utslag i årsproduktionen från ett vindkraftverk, då effekten är proportionell mot vindhastigheten i kubik. Grafen nedan visar årsproduktionen för
ett vindkraftverk med 110m rotordiameter och 2 MW generator vid olika årsmedelvind.
Beräknad årsproduktion Vestas V-110 vid olika årsmedelvind

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

Årsmedelvind m/s

Fig. 36: Diagrammet illustrerar årsmedelvindens betydelse för energiproduktionen för ett typiskt 2
MW vindkraftverk
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Företaget Baltic Windpower har på uppdrag av sökande gjort en jämförande produktionsberäkning, i huvudsak baserad på den fleråriga produktionsstatistik som finns dels för de tre befintliga vindkraftverken vid Kapelludden, dels för två med dessa identiska verk placerade just
i Laus myr, endast 1,5 km norr om nu undersökt alternativ-plats. Beräkningarna - som visar
god överensstämmelse med STEMs kartering - ger resultatet att produktionen för ett 2 MW
vindkraftverk på 100 m torn är cirka 10 % lägre då verket placeras i Laus myrs södra kant
jämfört med om samma verk byggs på Kapelludden, se Bilaga 10.
•

Byggkostnaden

Byggkostnaden beräknas för en placering enligt Figur 34 endast bli marginellt högre (cirka
300.000 kr) än på Kapelludden. Kostnadsfördyringen beror på att förstärkningen av befintlig
markväg i detta fall är mer omfattande och att mer material behöver tillföras den kranplats
som etableras pga sämre utgångsförhållanden.
• Ekonomisk bärkraft
Utifrån beräknad energiproduktion och byggkostnad har den ekonomiska bärkraften för de
bägge lokaliseringarna jämförts. Med samma antaganden vad gäller belåningsgrad och finansiering, avräkningspris och prisutveckling ger den alternativa platsen negativa årsresultat
från start och kalkylens stresstålighet är oacceptabelt låg, se tabellen i Figur 37 och Bilaga
11.
Lokalisering

Årsproduktion

Byggkostnad

Eget kapital

Ack resultat
Sår

Medelavkastn.
20 år

Kapelludden

7.200 MWh

25,2 mkr

7,2 mkr

+ 670.000 kr

6,3 %

Laus myr

6.480 MWh

25,5 mkr

9,3 mkr

- 200.000 kr

2,7 %

Avräkningspris
år1

Prisutveckling

Amortering

Låneränta

Avskrivningstid

37 öre/kWh

År 1-50%

15 år

3%

20 år

Gemensamma
förutsättningar

Därefter 2%/år
F/g. 37: Tabellen sammanfattar de ekonomiska förutsättningarna för de bägge möjliga byggplatserna Kapelludden och Laus myr. Kompletta kalkyler återfinns i Bilaga 11.

• Konklusion
l det marknadsläge som råder med mycket låga el- och certifikatpriser och där alla prognoser
pekar mot att detta består åtminstone fram mot år 2020 då den reella kärnkraftsavvecklingen
inleds är det endast de allra bästa vindlägena som har ekonomisk bärkraft. Detta gäller särskilt mindre projektfinansierade vindkraftverk. Redan de dryga sju miljoner i eget kapital som
Kapelludden kräver som egen insats innebär en mycket stor utmaning. En byggnation i Laus
myr kräver nära 30% mer och till det för ett projekt med väsentligt sämre framtidsutsikter.
Sökande gör bedömningen att den alternativa lokaliseringen som står till buds i Laus myr inte
har förutsättningar att kunna realiseras inom överskådlig tid, varför detta alternativ har förkastats.
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7.3 Alternativ utformning
7.3.1

Alternativet att bygga på en redan befintlig plats

Som redovisats i kapitel 4 och 5 har sökande valt att som förstahandsalternativ förorda
byggnation på en koordinat där det idag inte är något vindkraftverk byggt. Detta är i strid med
vad region och Länsstyrelse framförde redan under det informationsutbytesmöte som hölls
våren 2012. Vid detta möte sades att man, särskilt från naturskyddssidan på Länsstyrelsen,
såg stora fördelar i om ett nytt vindkraftverk vid Kapelludden kunde placeras exakt på någon
av de tre i nuläget bebyggda platserna.
Sökande har därför undersökt konsekvenserna av en alternativ utformning där en redan bebyggd koordinat nyttjas. Två alternativ har undersökts, dels den plats som föreslogs under
samrådet (gul prick i Figur 38), dvs 50 m söder om nu förordat förstahandsalternativ, dels
platsen där det nordligaste av de tre befintliga verken står idag (röd prick i Figur 38). Den
senare förordades av Länsstyrelsen i myndighetens beslut om betydande miljöpåverkan, se
Bilaga 8. Kartan nedan visar de två alternativa placeringarna sam förordat förstahandsalternativ (grön prick Figur 38).
ANDARVE l

-iionn..,-

O = Första hands alternativ
Q = Andra hands alternativ
= Kasserat alternativ
= Närmsta bostäder
F/g. 38: Kartan visar två till förordad placering alternativa utformningar, varav en har kasserats. Förordat alternativ är markerat med grön prick.. Cirklarna runt respektive placeringsförslag beskriver 1000 m från verket.

• Alternativ placering 1: På den norra existerande platsen
Fördelar: Motivet att nyttja den norra av de tre befintliga placeringarna (röd prick Figur 38) är
att det innebär att en redan ianspråktagen placering "återanvänds" samtidigt som ingen
byggnation sker inom strandskyddat område. Det ökade avståndet till stranden kan innebära
att personer som promenerar längs vägen vid stranden får en bättre naturupplevelse än om
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vindkraftverket måste passeras på närmare håll. Det längre avståndet kan också medföra ytterligare minskad risk för kollisionsskador på fåglar. Även avståndet till fiskeläget ökar vilket
kan innebära att risken att människor som uppehåller sig vid bodarna känner sig störda av
det nya verket blir mindre.
Nackdelar: Placeringen innebär klart kortare avstånd till bostäderna norr om etableringsfastigheten. En ljudberäkning visar att ett nytt verk av föreslagen storlek förvisso klarar rekommenderat gränsvärde om 40 dB men marginalen är endast cirka 1,5 dB (beräknad ljudnivå
38,4 dB), se Figur 39 och Bilaga 12.
• Alternativ placering 2: På den södra existerande platsen
Fördelar: Avståndet till bostäder blir större och den beräknade ljudnivån vid närmsta bostad
blir ännu lite lägra. Dock ligger den närmsta bostaden alltjämt på ett avstånd som understiger
1000 m (965 m). Vidare är placeringen av fundamentet identisk med en av de nuvarande
fundamenten varmed kan sägas att ingen ny mark tas i anspråk vad gäller maskinfundament, men montageplanen för det nya verket breder ut sig över nuvarande plans omfång.
Nackdelar: Placeringen är inom strandskyddat område och inom reservatet Gotlandskusten.
Därmed är också platsen närmare den förbipasserande vägen som löper längs stranden och
det mer strandnära läget ökar risken för störningar av fågellivet.
7.3.2

Jämförelse mellan de bägge möjliga alternativa placeringarna

Den norra alternativplatsen har flera fördelar men en stor nackdel i och med närheten till bostäder. Sökande bedömer denna nackdel som avgörande varför den södra alternativplatsen
trots strandskyddsintrånget bedöms som mindre dålig. Sökandes andrahandsval är därför en
byggnation på den koordinat där det idag sydligaste av de tre verken på fastigheten är beläget. Figur 39 och Bilaga 5 och Bilaga 12 visar hur ljudutbredningen runt verket ändras med
olika placeringar.

Ljud bostad 38,4 dB T
J„ **-^r~~W
* <j_ ___-—.

Alt. Norra

Ljud bostad"35,6 dB t

örordad plac.

F/g. 39: Den mittre kartan visar ljudutbredningen kring det planerade nya verket rest på första handsplaceringen, straxt utanför strandskyddet. Kartan till vänster visar motsvarande då verket placeras på den norra alternativplatsen och den till höger dito för södra alternativplatsen
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7.4 Motiv för förordat alternativ
7.4.1

Vald lokalisering

Kapelludden har exceptionellt god vindenergiresurs som hittills utnyttjats förhållandevis dåligt. Dels på grund av att de nuvarande verken endast är 30 m höga, dels för att den installerade generatoreffekten är låg (0,45 MW). Nu planerat utbyte med cirka tre gånger så högt
torn och flerfalt ökad rotoryta innebär att sex gånger mer energi kan utvinnas på platsen.
Hela föryngringsprojektet omfattar även de bägge 600 kW vindkraftverk vid Hörte, och inkluderas dessa bägge verks nuvarande produktion i jämförelsen är utbytet fördubblat, se tabellen nedan:
Anläggning

Antal verk

Effekt

Årsproduktion

Nuvarande verk Kapelludden

3

3 x 150 kW

1200 MWh

Nuvarande verk Hörte

2

2 x 600 kW

2400 MWh

Summa nuvarande verk
Planerat ersättningsverk
Planerat vs Nuvarande

5

1650 kW
1 x 1650 kW*'
100%

3600 MWh
7200 MWh
200 %

1
20%

') Planerat verks maxeffekt anpassas till nuvarande pga att ytterligare elnätskapacitet saknas

Fig. 40. Tabellen sammanfattar det förbättrade resursutnyttjandet föryngringsprojektet medför

Den alternativa lokaliseringen i norra ändan av socknen - i Laus myrs södra ände - ger med
de höjdrestriktioner de militära intressena föranleder ett cirka 10% lägre energiutbyte. Det
erhållna utbytet kan vid en rent energimässigt baserad jämförelse förefalla tillräckligt bra,
men då de aktuella ekonomiska förutsättningarna läggs till faller den lokaliseringen. För sökande är inte ett uppförande på den platsen möjlig att finansiera.
7.4.2

Vald utformning

Utgångspunkten i arbetet med att finna bästa möjliga utformning på Kapelludden var att bygga det nya verket på någon av de tre platserna som redan bebyggts samtidigt som ordentliga
hänsynsavstånd avhölls till bostäder. Detta visade sig endast vara möjligt på den sydligaste
av de tre placeringarna. Nackdelen med denna plats var dock att den var belägen inom
strandskyddat område. Skälet att välja en redan bebyggd plats var att detta minskade risken
att åsamka växt- och marktäcke skador. En detaljerad studie av marken invid den sydliga
placeringen samt en konfiguration av anslutande väg och orientering av montageplats visade
dock att även om själva resningsplatsen flyttas cirka 50 m norröver, således att ingen byggnation sker inom strandskydd, kan målsättningen att genomföra projektet utan att betydande
skador på växter och mark uppstår. Till stor del beror detta på platsens tidigare nyttjande
som grustäkt och att den idag ianspråktagna ytan för befintligt vindkraftverk återanvänds
men nu som bas för erforderlig kran- och montageplats.
Motiven att förorda förstahandsplaceringen kan sammanfattas i tre punkter:
1. Utformningen innebär att en för vindbruk under mer än 20 år ianspråktagen mycket vindrik plats får ett flerfalt bättre resursutnyttjande.
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2. Ljudbelastningen vid närliggande bostäder blir långt under rekommenderade gränsvärden.
3. Påverkan på lokala natur- och kulturintressen, strandskyddet och ornitologiska intressen
inräknat, blir lägre än nuläget då fem vindkraftverk ersätts med ett enda.

7.5 NOLL-alternativet
Om projektet inte kommer till stånd innebär detta till en början att den nuvarande produktionen fortgår, varmed de miljövinster en tillkommande vindelproduktion om cirka 3-4 GWh per
år skulle ha åstadkommit går förlorad. Likaså består nuvarande visuella påverkan på landskapsbilden och den förväntade reduktionen i antal dödade fåglar då antalet verk minskas till
1/5-del uteblir. Uteblir moderniseringen av vindkraften i När uteblir också den årliga ekonomiska stimulansen sökande förbundit sig att utbetala till närboende och allmänna intressen
inom socknen. Utbetalningens storlek är en fast procentuell andel av produktionsintäkten och
varierar därför med produktionsvolym och avräkningspriser. Inledningsvis förväntas utbetalningen uppgå till cirka 70.000 kr per år.
De befintliga verken drivs med stöd av icke tidsbegränsade myndighetstillstånd och kan således drivas vidare så länge driftkostnaderna inte är högre än produktionsintäkterna. Hur
länge denna drift kan pågå går inte att säga. Värt att notera är dock alternativet att ersätta
befintliga verk med nya med samma yttre fysiska mått. Detta är ett alternativ som kan komma att övervägas om inget tillstånd för ett utbyte erhålls och har aktualiserats av att tillverkare under senare tid börjat erbjuda ersättningskomponenter som innebär en så pass genomgripande ombyggnad att det renoverade vindkraftverket blir berättigat till en ny 15-årig tilldelningsperiod av elcertifikat. Huruvida ett dylikt förfarande är ekonomisk intressant för de nu
aktuella vindkraftverken är inte klarlagt, utan får utvärderas om situationen blir aktuell..
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8 Bilageförteckning

1 Naturvärdesinventering (Croneborgs Works 2015)
2 Ornitologisk inventering (Ottwall 2015)
3 Kontrollprogram fågel Näsudden (Hjernquist 2014)
4 Kulturmiljöanalys (Arkeologicentrum 2016)
5 Ljudberäkning huvudalternativet (Wind Pro 2015)
6 Fotomontage (Wickman Wind AB 2016)
7 Synbarhetsanalys (Falo Vind 2015)
8 Beslut om betydande miljöpåverkan (Länsstyrelsen 2015-12-08)
9 Yttrande från Försvaret angående alternativ lokalisering (2015-10-27).
10 Energiproduktionsberäkning (Baltic Windpower AB, 2016)
11 Lönsamhetsjämförelse alternativ
12 Ljudberäkning alternativa positioner (Wind Pro 2015)
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/827
23 mars 2017

Anders Rahnberg

Byggnadsnämnden

BUNGE Bungenäs
Bestämmelser och riktlinjer för attefallsåtgärder på Bungenäs
Förslag till beslut



Byggnadsnämnden beslutar delegera till stadsarkitekt, planchef och
bygglovhandläggare inom SBF, att inom ramen fö r anmälan fö r bygglovsfria
åtgärder enligt 9 kap 4 a-b §§PBL, inom detaljplanen fö r Bungenäs, bedö ma om
en sådan åtgärd är fö renlig med allmänhetens intressen eller inte, i de fall
avståndet fö r den planerade åtgärden är mindre 4,5 meter från gräns mot allmän
platsmark.



Byggnadsnämnden beslutar att bygglovfria åtgärder enligt 9 kap 4 §fö rsta
stycket 3, s.k. friggebodar, som placeras närmare gräns än 4,5 meter från allmän
platsmark inom detaljplanen fö r Bungenäs är fö renliga med allmänhetens
intressen och kräver därfö r inte bygglov.

Sammanfattning

Detaljplanen fö r Bungenäs är utpekat som ett särskilt värdefullt område enligt 8 kap
13 §PBL, med avseende pådess hö ga konstnärliga värden. Området är därfö r
generellt sett ett s.k. undantagsområde fö r åtgärder enligt 9 kap 4 a-b §§PBL, s.k.
attefallsåtgärder. Det innebär inte ett absolut stopp fö r dessa åtgärder, men det
innebär att sådana eventuella åtgärder ska utfö ras i ö verensstämmelse med planens
intentioner, gestaltningsprogram och bifogade riktlinjer). Det innebär bl.a. att
placering av byggnader bö r ske nära eller i fastighetsgräns.
Av plan- och bygglagens bestämmelser fö r bygglovfria åtgärder framgår att om dessa
utfö rs närmare gräns än 4,5 meter ska berö rd granne ge sitt medgivande till åtgärden,
i annat fall är åtgärden bygglovspliktig. I det fall den angränsande marken utgö rs av
allmän platsmark har enligt rättspraxis kan ingen enskild granne identifieras.
Tolkningen har dåenligt praxis blivit att fö r att de allmänna intressena ska kunna
beaktas har bygglovfria åtgärder närmare gräns än 4,5 meter mot allmän plats ansetts
vara bygglovspliktiga.
Avsikten med den nu fö rslagna delegationen är att inom en enskild detaljplan med
särskilda fö rutsättningar prö va en annan väg fö r att tillgodose både lagstiftarens
intentioner rö rande de i sammanhanget aktuella bygglovfria åtgärderna och
allmänhetens intressen.
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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-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/827

Bedömning

I den aktuella detaljplanen gränsar samtliga fastigheter, åt alla håll, mot allmän
platsmark. Fö r att tillmö tesgåplanens gestaltningsprogram och konstnärliga värden
är bedö mningen att eventuellt tillkommande bygglovbefriade byggnader och
tillbyggnader ska placeras just nära eller i fastighetsgräns. Detta innebär, om nu
tillämpad praxis ska fö ljas, att dessa byggnader är bygglovspliktiga.
Bedö mningen är dock att de allmänna intressena i den aktuella detaljplanen
beträffande byggande i gräns mot allmän platsmark kan tas tillvara påannat sätt än
genom att prö va dessa åtgärder i en bygglovsprö vning.
Med beaktande av planens utformning, gestaltningsprogram och riktlinjer fö r bygglovfria åtgärder påBungenäs är bedö mningen att byggande nära eller i gräns inom
den aktuella detaljplanen generellt sett inte kan anses åsidosätta allmänhetens intressen eller ståi motsatsfö rhållande till planens idé eller syfte.
Bedö mningen är därfö r att bygglovfria åtgärder enligt 9 kap 4 §fö rsta stycket 3, s.k.
friggebodar som placeras närmare gräns än 4,5 meter från allmän platsmark är
fö renliga med allmänhetens intressen och kräver därfö r inte bygglov.
Byggnadsnämnden bedö ms även kunna delegera till tadsarkitekt, planchef och
bygglovhandläggare inom samhällsbyggnadsfö rvaltningen, att inom ramen fö r
anmälan fö r bygglovsfria enligt 9 kap 4 a-b §§PBL s.k. attefallsåtgärder, i det enskilda
ärendet ta ställning till om en planerad åtgärd, om avståndet understiger 4,5 meter
mot allmän platsmark, är fö renlig med allmänhetens intressen eller inte.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2017-03-23

Bestämmelser och riktlinjer fö r attefallsåtgärder
Karta (utdrag ur plankarta, aktnr 09-P-219, 2012-05-31)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Anders Rahnberg
Planchef

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/827
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Tjänsteskrivelse
PLAN.2007.72001
20 mars 2017

Christian Björkman

Byggnadsnämnden

BOGE FRIGGARS 1:31 och 5:1
Ansökan om upprättande av detaljplan för bostadsbebyggelse
Förslag till beslut

• Planarbete fö r Boge Friggars 1:31 och 5:1 avskrivs enligt 5 kap 2 §Plan- och
Bygglagen (SFS 2010:900).

Ärendebeskrivning

Ansö kan om upprättande av detaljplan fö r fastigheterna Boge Friggars 1:31 och Boge
Friggars 5:1 inkom 2007-01-09. Avsikten var att planera fö r och att stycka av
sammanlagt 13-16 tomter påde båda stamfastigheterna. Sö kande 1:31 avsåg planera
fö r 6-8 tomter och sö kande 5:1 avsåg planera fö r 7-8 tomter. Fastigheterna var inte
tidigare planlagda.
Efter handläggares mö te med sö kande angående planeringsfö rutsättningar 2007-0703 valde sö kande att istället fö r planläggning ansö ka om bygglov genom
fö rhandsbesked fö r att mö jliggö ra avstyckning av fastigheterna.
Sö kande Boge Friggars 5:1 beviljades 2008-12-10 fö rhandsbesked fö r 5 fastigheter
(BN §225, Dnr 71164) och sö kande Boge Friggars 1:31 beviljades 2009-06-03
fö rhandsbesked fö r 5 fastigheter (AU §202 Dnr 71184).
Beviljade fö rhandsbesked är idag avstyckade fastigheter.
Med anledning av att rubricerat ärende saknar aktualitet anser
Samhällsbyggnadsfö rvaltningen att planansö kan fö r Boge Friggars 1:31 och 5:1 bö r
avskrivas.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2017-03Ansö kan om upprättande av detaljplan, 2007-01-08
Kartunderlag, 2007-01-08

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Christian Björkman
Fysisk Planerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Strömberg, Lars Johan
Norra Murgatan 41
62156 Visby
Toivonen, Eva Kristina
Norra Murgatan 41
62156 Visby
Thunegard, Ingrid Birgitta
Boge Friggars 154
62436 Slite
Thunegard, Erik Oskar
Boge Friggars 154
62436 Slite

Sökande
Strömberg, Lars Johan. Norra Murgatan 4162156 Visby
Toivonen, Eva Kristina. Norra Murgatan 4162156 Visby
Thunegard, Ingrid Birgitta. Boge Friggars 15462436 Slite
Thunegard, Erik Oskar. Boge Friggars 15462436 Slite
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2016/9561
5 april 2017

Christian Björkman

Byggnadsnämnden

VISBY RENEN 4
Upprättande av detaljplan för Visby Renen 4 – Samråd
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsfö rvaltningen ska samråda med upprättat planfö rslag fö r Visby
Renen 4, daterat 2017-04-05, i enlighet med kap 5 plan- och bygglagen (SFS
2010:900).

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att upphäva gällande tomtindelning/ fastighetsbestämmelse
enligt 4 kap 18 §plan- och bygglagen fö r Visby Renen 4 och mö jliggö ra en ändring
av fastighetsindelningen såatt den kan delas i tvåfastigheter om ca 500 kvadratmeter.
Detaljplanen är utformad med särskild hänsyn till karaktärsdrag och värden i
omgivande bebyggelsemiljö i enlighet med fö rdjupad ö versiktsplan ”Hela Visby
2025, bilaga Bebyggelsens och utemiljö ns karaktärsdrag i Visby ytterstad 1900-2000”.
Detaljplanens bestämmelser skall ge fö rutsättningar fö r att ny bebyggelse utformas
och integreras väl i kvarteret.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Begäran om planbesked inkom 2016-10-11 till Samhällsbyggnadsfö rvaltningen, enhet
Plan, med ö nskan om ändring av gällande detaljplan fö r att kunna stycka av
fastigheten Visby Renen 4 till tvåfastigheter om vardera 505 kvadratmeter på
liknande sätt som skett påö vriga hö rntomter i området. Gällande detaljplan (0980KA1/1934, antagen 1934-03-29) medger att tvåhuvudbyggnader kan uppfö ras på
hö rntomt i det fall byggnadsnämnden anser sålämpligt. Ett vilande bygglov (BN
2016/1244) fö r uppfö rande av nämnda andra huvudbyggnad finns fö r fastigheten.
Liknande fastighetsdelningar har genomfö rts vid sammanlagt 11 tidigare tillfällen i
området.
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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-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2016/9561

Planförhållanden

Ö versiktsplan Bygg Gotland 2025, antagen 2010-06-14, anger; befintliga fö rdjupade
ö versiktsplaner, område med detaljplan.
Fö rdjupad ö versiktsplanen fö r Visbyområdet, Hela Visby 2025, antagen 2009-12-14,
anger att området i huvudsak ska användas fö r bostäder. I bilaga ”Bebyggelsens och
utemiljö ns karaktärsdrag i Visby ytterstad 1900-2000”utmärks Solbergaområdet som
ett område med kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö .
Detaljplan 0980K-A1/1934 - ”Stadsplan fö r utanfö r ringmuren belägna områden av
Visby Stad”, fastställd 1934-03-29 anger: i huvudsak bostadsändamål (B). ”Med B
betecknat område får bebyggas endast med hus, som uppföras fristående. Å tomt får endast uppföras
en (1) huvudbyggnad. Där tomt gränsar intill flera än en gata, må dock byggnadsnämnden medgiva
uppförande av två (2) huvudbyggnader.”
Byggrätten uppgår till 25 % av fastighetens areal. Byggnad får uppfö ras i hö gst två
våningar med en byggnadshö jd på7,6 meter.
Fö r kvarteret finns en tomtindelning (Solbergaroteln, kvarteret Renen), fastställd
1938-12-31 vilken gäller som fastighetsbestämmelse.

Miljökonsekvensbeskrivning

Samhällsbyggnadsfö rvaltningen har bedö mt att genomfö randet av detaljplanen inte
innebär någon betydande miljö påverkan enligt 6 kap 11 §miljö balken.
Tillkommande bebyggelses utformning säkerställs genom utformningsbestämmelser
såatt den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljö n tillvaratas och utvecklas i
enlighet med antagen fö rdjupad ö versiktsplan fö r Visby ”Hela Visby 2025”.

Planuppdrag

Ä rendet behandlades i byggnadsnämnden 2017-03-08, BN §40, med beslut om
planuppdrag .
Samhällsbyggnadsfö rvaltningen har i enlighet med underskrivet plankostnadsavtal
och i samråd med sö kandes konsult upprättat ett fö rslag till detaljplan, daterat 201704-05.
Syftet med planläggningen är att upphäva gällande tomtindelning/
fastighetsbestämmelse enligt 4 kap 18 §plan- och bygglagen fö r Renen 4 och
mö jliggö ra en ändring av fastighetsindelningen såatt den kan delas i tvåfastigheter.
Detaljplanen är utformad med särskild hänsyn till karaktärsdrag och värden i
omgivande bebyggelsemiljö i enlighet med fö rdjupad ö versiktsplan Hela Visby 2025.
Detaljplanens bestämmelser ska ge fö rutsättningar fö r att ny bebyggelse utformas
och integreras väl i kvarteret.

Bedömning

Samhällsbyggnadsfö rvaltningen har upprättat ett fö rslag till detaljplan, daterat 201704-05 och rekommenderar byggnadsnämnden att besluta om samråd.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2016/9561

Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse –samråd, 2017-04-05
Plankarta med samrådsfö rslag, 2017-04-05
Planbeskrivning med samrådsfö rslag, 2017-04-05

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-04-05

Christian Björkman
Fysisk Planerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Micke Hanna, Jöran Wallingatan 16, 62145 VISBY

Sökande
Micke Hanna, Jöran Wallingatan 16, 62145 VISBY
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PLANBESTÄMMELSER
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RENEN
9

Genom denna detaljplan upphävs för Renen 4 bestämmelser enligt 4 kap 18 §
Plan- och bygglagen, den tom ndelning som numera gäller som
fas ghetsbestämmelse, fastställd 31 december 1938.

SÄLEN
12

Följande gäller inom område med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och u ormning är llåten. Bestämmelser utan beteckning
gäller inom hela planområdet.
GRÄNSER
Planområdesgräns / Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK (PBL 4 kap 5 § punkt 3)

e1145

B

RENEN
4

B II

e1125
RENEN
3

Ha
vd
erv
äg
en

RENEN
6

Bostäder

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Utny jandegrad

e1

Största byggnadsarea i m² per fas ghet

Begränsning av markens bebyggande
Byggnad får inte uppföras. Parkering är llåten
Placering och u ormning

RENEN
7

ARTILLERIET
1:6

Minsta tomtstorlek för fas ghet inom kvartersmark ska vara 500 m2
Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns mot grannfas ghet i
söder
Högsta byggnadshöjd i meter för huvudbyggnad ska vara 7,6 meter
Högsta byggnadshöjd i meter för komplementbyggnad ska vara 3,2 meter

PLANKARTA

II

SÄLEN
11

Jö
ran
Wa
llin
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tan

RENEN
9

Högsta antal våningar för huvudbyggnad, utöver
de a får vind inte inredas

Huvudbyggnad i två plan får ha en högsta takresning på 30°och ska u ormas med
sadeltak
Huvudbyggnad i e plan med inredd vind får ha en högsta takresning på 45°,
takkupor och mindre utskjutande byggnadsdel ll en längd av maximalt 1/3 av
fasadlängden får uppföras

SÄLEN
12

Komplementbyggnad får ha en högsta takresning på 30°
Komplementbyggnad kan placeras i tomtgräns, om grannar så medgiver
Huvudbyggnad får innehålla maximalt två lägenheter
Huvudbyggnad och komplementbyggnad ska uppföras i puts eller träpanel

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

RENEN
6

RENEN
4
RENEN
3

RENEN
7

ARTILLERIET
1:6

ILLUSTRATIONSKARTA
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SKALA 1:400
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Genomförande d
Genomförande den är 5 år e er det a detaljplanen vunnit laga kra

30

40

Utökad lovplikt
Utökad lovplikt med stöd av 4 kap 15 § i PBL för åtgärder enligt 9 kap a-b §§
(A efallsåtgärder)
Illustra onslinje
Tomtplatser

Förslag till detaljplan för

Visby Renen 4
Region Gotland

Till planförslaget hör följande handlingar:
Planbeskrivning
Plan- och illustrationskarta

Samrådshandling
Ärendenr: BN 2016/9561
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-04-05

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2016/9561
Visby Renen 4
2017-04-05
____________________________________________________________________________________________

En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan en kommun, markägare och grannar. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen styr
hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, parkmark, gator), höjd på byggnader, storlek på byggnader, placering av byggnader, gång- och cykelvägar, ledningars placeringar mm.
Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är
mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen
tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process reglerad i plan- och bygglagen (PBL) med
syfte att ge delaktighet för berörda, få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och för att förankra
förslaget.
Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan bl a standardförfarande eller utökat förfarande.
Nedan visas en förenklad illustration av detaljplaneprocessen vid utökat planförfarande.

__________________________________________________________________________________
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PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
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Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-26 90 00 vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo

__________________________________________________________________________________
3 (12)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2016/9561
Visby Renen 4
2017-04-05
____________________________________________________________________________________________

Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med standardförfarande då samhällsbyggnadsförvaltningen anser att:
 Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens
granskningsyttrande
 Förslaget inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av
stor betydelse
 Förslaget inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland den 8
mars 2017, BN § 40.
Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att upphäva gällande tomtindelning / fastighetsbestämmelse enligt 4 kap 18 § plan- och bygglagen för Renen 4 och möjliggöra
en ändring av fastighetsindelningen så att den kan delas i två fastigheter.
Detaljplanen är utformad med särskild hänsyn till karaktärsdrag och värden i
omgivande bebyggelsemiljö i enlighet med fördjupad översiktsplan ”Hela
Visby, Bebyggelsens och utemiljöns karaktärsdrag i Visby ytterstad 19002000”. Detaljplanens bestämmelser ska ge förutsättningar för att ny bebyggelse utformas och integreras väl i kvarteret.

Bedömning av miljöpåverkan

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att genomförandet av detaljplanen inte innebär någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § miljöbalken.
Tillkommande bebyggelses utformning säkerställs genom utformningsbestämmelser så att den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljön tillvaratas
och utvecklas i enlighet med antagen fördjupad översiktsplan för Visby ”Hela
Visby”.

PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet ligger i Solbergaområdet med långsidan mot Jöran Wallingatan
och kortsidan mot Havdervägen.

Översiktskarta
__________________________________________________________________________________
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Areal

Planförslagets arealer/ändamål kvartersmark och allmänplats
Bruttoarea/antal
Ändamål
Yta
lgh/tomter
Kvartersmark
Bostäder
Handel
Industri

1010 m

2
2

540 m / 4 lgh / 2 st

Turiständamål
Allmän plats
Natur
Park
Lokalgata
Huvudgata

Markägoförhållanden

Området är i privat ägo.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet, Hela Visby 2025, antagen
av kommunfullmäktige 2009-12-14, § 172, anges att området i huvudsak ska
användas för bostäder. I bilaga ”Bebyggelsens och utemiljöns karaktärsdrag i
Visby ytterstad 1900-2000” utmärks Solbergaområdet som ett av flera områden med en kulturhistorisk bebyggelsemiljö, som kan vara i behov av varsamhetsbestämmelser.

Detaljplaner

För området gäller detaljplan ”Stadsplan för utanför ringmuren belägna områden av Visby stad” fastställd 1934-03-29 (aktnr 0980-A1/1934). Enligt gällande
plan ska fastigheterna i huvudsak användas för bostadsändamål (B). ”Med B
betecknat område får bebyggas endast med hus, som uppföras fristående. Å
tomt får endast uppföras en huvudbyggnad. Där tomt gränsar intill flera än en
gata, må dock byggnadsnämnden medgiva uppförande av två huvudbyggnader.”
Byggrätten är 25 % av fastighetens areal. Byggnad får uppföras i högst två
våningar med en byggnadshöjd på 7,6 meter.

Fastighetsplan /
Tomtindelning

Tomtindelning för Solbergaroteln, kvarteret Renen, fastställdes 1938-12-31.
Denna gäller numera som fastighetsbestämmelser.
I närområdet har totalt tio motsvarande ändringar av tomtindelningar genomförts, däribland kvarteret Mården 1960, kv Katten 1962, kv Renen 1964 och kv
Lammet 1982.
Den senast tillkomna ändringen, är i kvarteret Renens södra del, där fastigheterna Renen 1 och Renen 8 delats – detaljplan för Visby Renen 1 och 8, antagen
av byggnadsnämnden 2015-02-04 § 23, laga kraftvunnen 2015-03-06 (aktnr
09-P-252).

__________________________________________________________________________________
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Planområdet utgörs av fastigheten Renen 4 – i dag en uppvuxen villatomt med
lummig grönska.

Geotekniska
förhållanden

Normala grundläggningsförhållanden råder i området.

Radon

Området utgör ett lågriskområde för radon. Markradonundersökningar bör
göras för att konstatera om det finns lokala områden med förhöjda radonhalter.

Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom området. Generellt gäller att om fornlämningar påträffas i samband med markarbeten ska arbetet omgående avbrytas och länsstyrelsen underrättas i enlighet med Kulturmiljölagen.

Bebyggelseområden
Bostäder

Detaljplanen avser att möjliggöra en ändring av gällande fastighetsindelning så
att hörntomten, Renen 4, kan delas i två fastigheter. Gällande tomtindelning /
fastighetsbestämmelse upphävs. Ändringen utgår från den nu gällande detaljplanens möjlighet att på hörntomt uppföra två huvudbyggnader. Tomterna får
en minsta areal på 500 m2, där den nordvästra delen föreslås vara 510 m2.
Byggrätten regleras, i likhet med gällande detaljplan, till 125 m2 (25 %) för
tillkommande bebyggelse. Tomtdelen med befintlig bebyggelse regleras till
145 m2, vilket motsvarar ytan av befintliga byggnader (28 %).

Övrig bebyggelse

Området präglas av trädgårdsstadens karaktärsdrag med lummiga trädgårdar,
där bebyggelsen inramas av växtlighet. Mot gata regleras en 4 meter bred
prickad förgårdsmark där marken inte får bebyggas. Här ges utrymme för ny
växtlighet att inrama bebyggelsen. Renen 4 omges i dag av en lägre mur, vilken
ska behållas.

__________________________________________________________________________________
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Ny huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen mot fastigheten Renen 3 och placeras i linje med befintlig bebyggelse mot Havdervägen.
Mot Jöran Wallingatan ska byggnaden placeras i förgårdslinjen.

Planområdet förses med bestämmelser för utökad lovplikt för bygglovfria
åtgärder enligt 9 kap 4 a-b § § (Attefallsåtgärder) med stöd av 4 kap 15 § Planoch bygglagen (PBL).
För att bebyggelsen ska integreras på bästa sätt i kvarteret förses detaljplan
med bestämmelser så att karaktärsdragen i området bibehålls.
Bebyggelsens volymer regleras i särskilda planbestämmelser. Huvudbyggnadernas byggnadshöjd får högst vara 7,6 meter, vilket innebär en byggnad i
maximalt två våningar. Utöver detta kan vind inte inredas.
I gällande detaljplan kan huvudbyggnads tak ges en lutning av högst 60 o mot
horisontalplanet och uthus till högst 45o meter. I denna detaljplan regleras en
lägre takresning, så att bebyggelsen inlemmas på bästa sätt i kvarteret. En
huvudbyggnad i två våningar får ha en högsta takresning på 30o. Om byggnad
uppförs i 1,5 plan får takresningen högst vara 45o. Utöver detta kan takkupor
och mindre utskjutande byggnadsdelar till maximalt 1/3 av takfallet uppföras.
Huvudbyggnad får maximalt innehålla två lägenheter.
Komplementbyggnader (uthus) föreslås få ha en högsta byggnadshöjd av 3,2
meter och med en takresning på max 30o för att underordna sig respektive
huvudbyggnad volymmässigt.
Byggnaders fasadmateriel ska vara träpanel alternativt puts. Färgsättning ska
ske i samråd med bygglovhandläggare.

__________________________________________________________________________________
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Planerad byggnad

Planerad byggnad på den avstyckade lotten föreslås i likhet med de båda omgivande bostadshusen mot Havdervägen – fastigheterna Renen 3 och Sälen 12
– uppföras i två våningar. Mot gårdssidan är takfallet delvis lägre för att volymmässigt anpassas till befintligt bostadshus på fastigheten. Gatufasaden
förses med synlig sockel. Fasaderna ska vara putsade.

Fasad mot Havdervägen

Trädgårdsfasad
Tillgänglighet

Tillkommande bebyggelse ska uppfylla gällande krav på tillgänglighet.

Befintliga byggnader

På fastigheten Renen 4 finns i dag ett enbostadshus med en garagebyggnad i
ett plan. Dessa är uppförda under sent 1940-tal och har en tidstypisk gestaltning för sin tid. Byggnaderna är väl inramade av grönska mot gaturummet.

Bostadshuset har en byggnadsarea på 104,8 m2 och garagebyggnaden är 38,3
m2. Då fastigheten delas föreslås den västra delen bli 510 m2. Byggrätten föreslås vara 145 m2. Detta kommer att innebära att byggrätten, efter detaljplanens genomförande blir 28 % på denna del.
Fastighetens och byggnadernas ålder tillsammans med dess inramande växtlighet, tomtens disponering, placering av uteplats och parkering ger förutsätt__________________________________________________________________________________
8 (12)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2016/9561
Visby Renen 4
2017-04-05
____________________________________________________________________________________________

ningar att bedöma tomten som lämplig för exploatering. De befintliga byggnaderna och den tillkommande fastighetens relation till omgivningen kommer
därmed att i sitt sammanhang upplevas som en egen enhet. Den tillkommande
och den befintliga fastigheten kommer att vara väl integrerade i Solbergaområdets bebyggelsekaraktär, där flera fastigheter sedan tidigare har motsvarande överbyggnad.
Kulturhistoriskt värde- Bebyggelsen inom denna del av Solbergaområdet består av bostadshus i variefull bebyggelse
rad arkitektur uppförda från 1920- till 2010-talen. Dessa är oftast placerade i

förgårdslinje och omges av fruktträd och lummig grönska. Bebyggelsens karaktärsdrag varierar och bildar tillsammans en karaktärsfull helhet. I det närliggande kvarteret utmed Valdemarsgatan finns tidstypiska flerfamiljshus från
1940-talet.
Inom kvarteret Renen återfinns äldre bebyggelse i varierad karaktär, såväl
”funkisvillor” som mer traditionellt utformade egnahem från 1930-1980. Två
nya bostadshus har uppförts på de båda avstyckade fastigheterna i söder,
Renen 11 och Renen 12, under 2016-2017.

Friytor
Lek och rekreation

I grannskapet finns ytor för lek och rekreation.

Gator och trafik
Gatunät och angöring

Fastigheterna kommer att angöras från Jöran Wallingatan.

Parkering

Möjlighet att anordna parkering för minst två bilar ska finnas på egen fastighet. Parkering får ske på prickad mark.

Störningar

Detaljplanen medför ingen betydande miljöpåverkan, varför ett genomförande
inte medför risker för människors hälsa eller för miljön.

Teknisk försörjning
Infrastruktur

Uppvärmning

Anslutning till befintlig infrastruktur för fjärrvärme, tele, el, fiber, vatten och
avlopp finns i Jöran Wallingatan. Fastigheten ska anslutas till dessa system.
Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
miljövänliga lösningar optimeras. Fastigheten ska anslutas till fjärrvärmenätet.

__________________________________________________________________________________
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär att den förväntas kunna antas under 2017. Genomförandet planeras därefter att igångsättas omgående.

Ansvarsfördelning
Huvudmannaskap

Denna detaljplan har utarbetats av plankonsult i samråd med planenheten.
För plankostander till regionen har särskilt plankostandsavtal upprättats och
undertecknats.
Fastighetsägaren ansvarar för detaljplanens genomförande.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning

Detaljplanen omfattar fastigheten Visby Renen 4, vilken föreslås delas i två
delar. Avstyckad del med befintlig bebyggelse föreslås bli 510 m2 stor.
Fastighetsbildning ska genomföras och bekostas av fastighetsägaren.

Fastighetsplan

Gällande tomtindelning / fastighetsbestämmelse enligt 4 kap 18 § plan- och
bygglagen för Renen 4 ska upphävas.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Ansvaret, liksom samtliga kostnader för detaljplanens genomförande, åvilar
fastighetsägaren.
Genomförandet av detaljplanen medför utgifter för genomförandet m m. En
ekonomisk bedömning ska visa att genomförandet av detaljplanen är ekonomiskt lönsam och därmed realistisk att genomföra.
En grov kostnadskalkyl visar att kostnaderna för områdets genomförande
uppgår till cirka 400 tkr, varav planeringskostnader uppgår till cirka 100 tkr och
utbyggnad av infrastuktur till 250 tkr. Övriga kostnader avser fastighetsbildning m m.
Fastighetsägarens intäkter kan endast hänföras till försäljning av den ena fastigheten, vilket ger en uppskattad intäkt på cirka 3,5 mkr. Vid en jämförelse
med den värdeökning och de kostnader som detaljplanen medför kan detaljplanen förutses vara ekonomiskt lönsam.

Tekniska frågor
Brandsäkerhet

Gällande brandskyddsförskrifter ska följas vid områdets utbyggnad.

__________________________________________________________________________________
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Planförslaget

Bostäder: 540 m2 bruttoarea (BTA), varav tillkommande bebyggelse utgör 250
m2 möjliggörs. Totalt 2 tomter med maximalt 4 lgh.

Riksintresse

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Åtgärder får
inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Åtgärden innebär ingen påtaglig skada på natur- och kulturvärden. Platsens
lämplighet för den föreslagna exploateringen är därmed god.

Kulturmiljö

Tillkommande bebyggelses utformning säkerställs genom varsamhetsbestämmelser så att den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljön tillvaratas och
utvecklas i enlighet med antagen fördjupad översiktsplan för Visby ”Hela
Visby”.

Sociala värden
Barnperspektivet
(RF § 39/2010 och
RS § 264/2011)

Kommunfullmäktige har beslutat att en barnchecklista ska användas som underlag vid all planering och beslut i nämnder då ärende berör barn under 18
år.
Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som berör barn
och barnens bästa är ständigt närvarande under ett planeringsarbete, då de är
förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande
säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Den tilltänkta bebyggelsen ska utformas trygg och tillgänglig. Tillgång till kollektivtrafik, skola, daghem, övergripande gång- och cykelnät, grönområde,
service m m ger goda förutsättningar för en bra livsmiljö.

Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Kommunstyrelsen har beslutat att en checklista för jämställdhet ska användas
som underlag vid alla beslut i nämnder.
Områdets karaktär och utformning ger goda förutsättningar för ett jämlikt
boende och vistelse..
Området knyter an till befintlig bebyggelse, arbetsplatser och aktiviteter i närområdet. Närhet till cykelväg och tillgång till kollektivtrafik ger goda möjligheter för ett tryggt och jämställt boende.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har upprättats med utgångspunkt att hushålla väl med befintliga
resurser. Bebyggelsens utformning ger förutsättningar för en god bebyggd
miljö och en god hushållning med mark och byggnader i enlighet med de av
riksdagen 2005 beslutade miljömålen.
Bebyggelseområdet får stora kvaliteter med en småskalig bostadsbebyggelse.
Detaljplanens bestämmelser har utformats för att uppnå en omsorgsfull utformad bebyggelse som tillvaratar och utvecklar platsens förutsättningar.

__________________________________________________________________________________
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Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer
- Biltrafik

Den föreslagna bebyggelsen integreras i ett befintligt villaområde. Några miljöeller riskfaktorer aktualiseras inte.
Antalet tillkommande trafikrörelser från den planerade bebyggelsen bedöms
inte vara av sådan omfattning att störningar kommer att uppstå.

Miljökvalitetsnormer

Genomförandet av planen kommer inte att medföra att några miljökvalitetsnormer överskrids. Den planerade bebyggelsen kommer att anslutas till regionens vatten- och avloppsnät.

Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter det att beslut om antagande av detaljplanen vunnit laga kraft.

Medverkande tjänstemän

Planen har utarbetats på uppdrag av Arkitektur & Film Carin Johanson AB i
samråd med Christian Björkman, fysisk planerare, Region Gotland.

Revidering

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-04-05

Anders Rahnberg
planchef

Christian Björkman
fysisk planerare

__________________________________________________________________________________
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
PLAN.2010.102012
15 mars 2017

Anders Rahnberg

Byggnadsnämnden

GOTHEM KYRKEBINGE 1:55
Godkännande av detaljplan - Gothem Kyrkebinge 1:55
(Åminne camping)
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden godkänner planfö rslaget, daterat 2016-05-25, rev 2017-04-05
Sammanfattning

Syftet med planläggningen är att se ö ver campingområdet och skapa fö rutsättningar
fö r upprustning/utveckling av turist- och campingverksamheten som dåkan ö ka
nyttjandet av anläggningen under längre tid av året. Vidare ingår sex fritidshus i
planfö rslaget dåde i dagsläget strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan.
Ärendebeskrivning

Planförhållanden

Planområdet ingår i detaljplan fastställd av länsstyrelsen 1965-03-03 och är utlagt fö r
fritidsändamål, semesterbyändamål och ändamål fö r friluftsbad.
Miljökonsekvensbeskrivning

Bedö mning har gjorts att ett genomfö rande av planfö rslaget inte medfö r någon risk
fö r påverkan påmiljö , hälsa m fl faktorer av sådan omfattning att en miljö bedö mning
ska krävas.
Granskning

Ä rendet har behandlats i byggnadsnämnden 2016-06-08, med beslut om granskning.
Planfö rslaget, daterat 2016-05-25 , har varit utsänt fö r granskning under tiden fr o m
21 juni 2016 t o m 15 juli 2016. De yttranden som inkommit finns påsamhällsbyggnadsfö rvaltningen.
Inkomna synpunkter och de åtgärder som dessa har fö ranlett har redovisats i ett
granskningsutlåtande.
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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-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
PLAN.2010.102012

Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter har fö ljande revideringar
gjorts:
*
*
*

Inom NK-området i den nordvästra delen har planbestämmelsen ändrats från
”totalhö jd”till ”byggnadshö jd”.
Antal fastigheter som får bildas inom planområdet är max 4 stycken.
Fö rtydligande i genomfö randebeskrivningen har gjorts fö r att fokusera på
fö rändringar som sker inom detaljplaneområdet.

Bedömning

De ändringar som gjorts i handlingarna bedö ms inte vara av sådan karaktär att ett
nytt granskningsfö rfarande erfordras. Fö rvaltningen fö reslår därfö r att ärendet
godkänns och ö verlämnas till regionfullmäktige fö r antagande.
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2017-03-15
Planbeskrivning, 2016-05-25, rev 2017-04-05
Genomfö randebeskrivning, 2016-05-25, rev 2017-04-05
Plankarta, 2016-05-25, rev 2017-04-05
Granskningsutlåtande, 2017-03-15
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-03-15

Anders Rahnberg
Planingenjör

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Åminne fritidsanläggning AB, Gothem Åminnevägen 624 30 SLITE
Sökande
Åminne fritidsanläggning AB, Gothem Åminnevägen 624 30 SLITE
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
PLAN.2010.102012
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Ärendenr. 102012
Handlingstyp Granskningsutlåtande
Datum 2017-03-15

Detaljplan för Gothem Kyrkebinge 1:55 (Åminne camping), Region Gotland
Granskningsutlåtande över yttranden och synpunkter som inkommit under granskningstiden
Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter har följande revideringar gjorts:

*
*
*

Inom NK-området i den nordvästra delen har planbestämmelsen ändrats från
”totalhöjd” till ”byggnadshöjd”.
Antal fastigheter som får bildas inom planområdet är max 4 stycken.
Förtydligande i genomförandebeskrivningen har gjorts för att fokusera på förändringar som
sker inom detaljplaneområdet.

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 översänder det till regionfullmäktige för antagande.
________________________________________________________________________
Planförslaget, daterat 2016-05-25 har enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen varit utställt för
granskning hos samhällsbyggnadsförvaltningen fr.o.m. den 20 juni t o m den 15 juli 2016.
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. Underrättelse angående
samråd har varit anslagen på Region Gotlands anslagstavla och hemsida. Brev har översänts till
berörda enligt upprättad postlista.
Nedan ges en redovisning av inkomna synpunkter och samhällsbyggnadsförvaltningens
bemötanden av dessa. De yttranden som inkommit arkiveras på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Följande yttranden har inkommit under utställningstiden:
Instans/
Inkommande
datum

Synpunkter/Åtgärder

Statliga och kommunala nämnder och styrelser
Länsstyrelsen
Skriver att regionen på ett tillfredsställande sätt tillgodosett länsstyrelsens synpunkter
2016-07-08
angående den nyckelbiotop som finns i området. Dock anser länsstyrelsen att de rådgivande
(G1)
synpunkterna som gavs i samrådet vad gäller skydd av gångstigen längs ån och att delar av
det sydvästra området som troligt inte går att bebygga, inte har beaktats eller bemötts i
samrådsredogörelsen.

2
Samhällsbyggnads- Regionen anser att det naturområde som löper längs hela strandlinjen mot
förvaltningen
Gothemsån säkrar framkomligheten för allmänheten. Vad gäller erosionsrisken
i den sydvästra delen gjordes en justering av byggrätten efter samrådet och
finns beskrivet under rubriken ”Geotekniska förhållanden” i beskrivningen.

Det har kommit en förfrågan från tomträttsinnehavaren med önskemål att
justera gränser så att det i planområdets nordöstra del blir mer kvartersmark i
förhållande till den allmänna platsmarken Natur. För att inte påverka befintliga
stigar och underlätta rörelser genom området medges inte denna justering och
därmed säkerställs den befintliga stigen.
Lantmäteriet
2016-07-05
(G2)

Ingen erinran

Markägare/Boende/Föreningar
Karin Lillo o Astrid
Viktigt att bevara strövområden längs ån och Naturområdet Nyckelbiotop. Om allt bebyggs
Lillo-Sjögren
försvinner karaktären i området. Man bör också värdera vilka hus som skall byggas - att de
2016-07-14
passar in i miljön. Färgsättning är också viktigt. Ifrågasätter också lämpligheten att sätta
(G3)
upp en husvagn och container för glassförsäljning mitt i blickfånget mot havet. ”Godkänner
man att ställa upp vad som helst för att få lite glass?”
Samhällsbyggnads- Avsikten med Naturområdena är just att värna om strövområdet längs ån och
förvaltningen
nyckelbiotopen i det centrala området. Vad gäller husvagnen och containern så
berörs inte de av detaljplanen. Synpunkterna har därför vidarebefordrats till
bygglovenheten för kännedom.
Sten Wikström
2016-07-13
(G4)

Har fått uppfattningen att planförslaget omfattar området väster och norr om Gothemsåns
mynning och inte själva udden. Vår inställning är att detta naturområde inte får exploateras
med byggnader och vägar utan skall behållas som naturmark. Anledningen är en
tidningsartikel där man presenterar en ny restaurang.

Samhällsbyggnads- Helt riktigt så berörs inte udden av föreslagen detaljplan. Den restaurangbyggförvaltningen
nad som varit publicerad i pressen är ett ärende som behandlas av Bygglovenheten.
Fam Hallgren
2016-07-13
(G5)

* Vill få gränsen justerad mellan kvartersmark och allmän plats i nordost.
* Önskar få ändrat totalhöjden 5,5 m i nordväst till byggnadshöjden 5,5 m.
Skriver vidare att syftet med planen är att förhindra att fastigheten styckas och kan därför
inte förstå varför man i planförslaget frångår detta. För övrigt innehåller beskrivningen
förslag som inte gäller planområdet och är därför irrelevanta och bör utgå. Dessa
anmärkningar gäller i första hand rubriken Fastighetsbildning i genomförandebeskrivningen
och Markägoförhållanden i planbeskrivningen. Bifogar även synpunkter från SCR Svensk
Camping som ska ses som kompletterande synpunkter till sitt eget.
I SCR:s skrivelse står bl. a följande:

3
”SCR gör en bedömning av den totala standarden på campingplatsen enligt ett fastställt
regelverk. Svensk Campingstandard omfattar dels en sommarstandard, dels en
vinterstandard. Klassificeringens grundval är att dimensioneringen för toaletter, duschar m m i
de numera upphävda allmänna råden från Naturvårdsverket (och Socialstyrelsen) är
uppfyllda”. Åminne camping har valt att klassificera sig och är idag en 3-stjärnig
campingplats. För att uppfylla de dimensioneringskrav som ställs av SCR så är det oerhört
viktigt att de serviceanläggningar som finns för campinggästernas förfogande inte blir fritt
tillgängliga för allmänheten. Skulle man frångå det så kan campingplatsen hamna i en
situation att den inte kan uppfylla grundkraven. Det är därför viktigt att man har toaletter
vid stranden som tillgodoser allmänhetens behov och att de som är till för campinggästerna
inte blir allmänt tillgängliga.
Dessa regler ligger också till grund för de avtal som bokning av boende innebär. Därför har
dessa regler stämts av mot konsumentverket och brott mot dessa kan leda till att man blir
avvisad från platsen. Det är därför av yttersta vikt att de avtal som upprättas för detaljplanens genomförande och skall säkerställa allmänhetens tillgång till stranden inte inkräktas
på campingplatsens regler när det gäller biltrafik genom campingplatsens område nattetid.
Samhällsbyggnads- Samhällsbyggnadsförvaltningen inser vikten av naturområdet utmed ån inte
förvaltningen
ändras. Syftet är att säkra framkomligheten för allmänheten vilket även påtalas i
länsstyrelsens yttrande.

Inom NK-området i nordväst har planbestämmelsen ändrats från ”totalhöjd”
till ”byggnadshöjd” enligt tomträttsinnehavarens önskemål.
Efter avstämning med fam Hallgren är de nu positiva till möjligheten att kunna
stycka fastigheten i flera fastigheter.
Tomträttsavtalet mellan regionen och Åminne Fritidsanläggningar AB ger
allmänheten rätt att nyttja badstranden och i samband med det nyttja befintlig
väg och parkeringsplatser för biltrafik. Det ger även besökande till platsen rätt
att nyttja toaletter på tomträttshavarens anläggning så länge den håller öppet
för säsongen.
Vad som idag är reglerat i tomträttsavtalet kommer vid en försäljning att
regleras i exploateringsavtalet. Då kan det vara viktigt att klarlägga vilka
toaletter som ska vara tillgängliga för allmänheten och vilka som inte ska det.
Vägen genom och parkeringen på fastigheten är den enda angöringsvägen för
bil till denna del av badstranden och i avtalet står ingenting om att tillträdet
endast ska gälla under dagtid. Om eventuell körning nattetid upplevs störande
är detta en ordnings- och polisfråga.
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-03-15
Anders Rahnberg
planchef
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Detaljplan för
Gothem Kyrkebinge 1:55 m fl
(Åminne)
Region Gotland

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016‐05‐25 rev
2017‐04‐05

PLANBESKRIVNING
Handlingar

Planförslaget består av följande handlingar:
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

Planförfarande

Planförslaget hanteras enligt plan‐ och bygglagen 2010:100 ‐ normalt planför‐
farande

Planens syfte och
huvuddrag

Kommunstyrelsen har ställt sig positiv till ett friköp av fastigheten som idag
nyttjas med tomträtt. Innan en försäljning sker ska en detaljplan för fastighe‐
ten tas fram som klarlägger exploateringsförutsättningarna. Avsikten med
detaljplanen är att se över hela området och möjliggöra en upprustning/ ut‐
veckling av turist‐ och campingverksamheten. Intentionen är att tillskapa möj‐
ligheter för ett utökat nyttjande av anläggningen under längre tid av året.

Bedömning av miljö‐
påverkan

Bedömning har gjorts att ett genomförande av planförslaget inte medför nå‐
gon risk för påverkan på miljö, hälsa m fl faktorer av sådan omfattning att en
miljöbedömning ska krävas. Länsstyrelsen instämmer i denna bedömning.

PLANDATA
Lägesbestämning

Området avgränsas av Gothemsån i söder och öster och länsväg 146 i väster.

Areal

Området har en areal på drygt 18 ha.
Planförslagets arealer för kvartersmark och allmän plats
Ändamål

Yta

Bruttoarea/antal
lgh/tomter

Kvartersmark
Bostäder

5941 m2

Bruttoarea: 720 m2
6 befintliga tomter
Bruttoarea 500 m2

Handel
Turiständamål
Allmän plats
Natur
Lokalgata

Markägoförhållanden

4055 m2
114 440 m2
40 638 m2, varav 17 680 m2
område med nyckelbiotoper
625 m2

Gothem Kyrkebinge 1:55 är idag i regionens ägo men avsikten är att den yta
som detaljplaneläggs ska säljas till nuvarande tomträttshavare. Beroende på
vad som sker med inlämnat bygglov på strandområdet kan delar av fastighe‐
ten Kyrkebinge 1:55 överföras till Region Gotlands fastighet Gothem Båtare
6:1.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

I översiktsplanen Bygg Gotland är området Åminne utpekat som turist‐
zon/utredningsområde för turism.
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Detaljplaner

För området gäller en detaljplan antagen 1965‐03‐03. Området omfattas också
av riksintresse för det rörliga friluftslivet och riksintresse för Gotlandskusten 4
kap 4 § miljöbalken.

Program för plan‐
området

Något planprogram finns inte framtaget för området och bedöms inte heller
vara nödvändigt då ändringsförslaget ligger inom ett redan etablerat turist‐/
campingområde och har stöd i översiktsplan Bygg Gotland.

Kommunala beslut
i övrigt

Byggnadsnämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upp‐
rätta en detaljplan för att möjliggöra en försäljning av fastigheten Gothem
Kyrkebinge 1:55.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Fastighetsrättsliga
konsekvenser

Enligt avtal från 2009 mellan Region Gotland och tomträttshavaren ska den
senare få friköpa tomträtten Gothem Kyrkebinge 1:55 under förutsättning att
detaljplanen ändras så att fastigheten inte kan styckas i flera mindre fastighe‐
ter. Region Gotlands intention med avtalet var att förhindra att denna turist‐
zon styckas upp i mindre enheter, vilket skulle kunna öka risken för oönskad
privatisering av området. För att i framtiden kunna utveckla en turistzon anser
samhällsbyggnadsförvaltningen att viss avstyckningsmöjlighet i detta fall mås‐
te finnas och för detta stora område är det inte i konflikt med regionstyrelsens
intention.
Behovet av avstyckning kan uppstå om t ex restaurang/konferens/hotell ska
etableras och att detta kräver en egen fastighet och att olika aktörer i framti‐
den kan behövas för att tillsammans skapa en modern turistzon. Dock är det
viktigt att klarlägga att stranden inte får privatiseras utan den ska vara tillgäng‐
lig för alla. Dessa frågor hanteras dock inte i detta detaljplaneförslag.

Natur
Mark och vegetation

I planområdet finns en nyckelbiotop. I nyckelbiotopen finns en barrblandskog
på flygsand med höga naturvärden Här finns spärrgreniga, senvuxna s k kjol‐
granar, vars långsamma växtsätt indikerar lång skoglig kontinuitet. Här finns
också rik förekomst av hänglavar. Området genomkorsas av stigar och utgör
ett attraktivt område för friluftslivet. Nyckelbiotopen är ekologiskt känsligt och
därmed olämpligt för exploatering av bebyggelse. Vissa ingrepp av bebyggelse
har redan skett i sydöstra delen. Det är därför viktigt att resterande, orörda
delar av nyckelbiotopen skyddas.

Geotekniska
förhållanden

En översiktlig geoteknisk undersökning, daterad 2016‐05‐25, har tagits fram
som visar att grundläggning bedöms kunna utföras på konventionellt sätt, t ex
med kantförstyvad bottenplatta eller separata grundplattor direkt i naturlig
mark på frostfri nivå. Det förutsätts att befintlig mull‐ och fyllnadsjord tas bort
innan grundläggning.
Med en accepterad och dimensionerande rasvinkel på 20 för slänten och en
marknivå på ca 4 meter fås ett avstånd från åkanten på ca 11 meter. Som en
ytterligare säkerhetsåtgärd har gränsen för byggrätter i sydväst justerats nå‐
got.
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Bebyggelseområden
Arbetsplatser, övrig
bebyggelse

Inom området finns idag en restaurangbyggnad med kiosk och pool. Vidare
ryms inom den södra delen byggnader som innerymmer konferenslokaler, 25
uthyrningsstugor som avses restaureras och handikappanpassas. Dessutom
finns tre något större hus för uthyrning. I den norra delen av området finns 16
mindre övernattningsstugor med tillhörande servicebyggnader. Inom natur‐
området i öster finns en mindre byggnad som föreslås få ligga kvar och ges en
byggrätt. I den västra delen av området ligger sex avstyckade fritidstomter
som tagits med i detaljplaneförslaget då de i nuläget strider mot ändamålet i
gällande plan från 1965.
Vidare ingår livsmedelsbutiken i planförslaget som i dagsläget ligger utanför
detaljplanelagt område.

Kommersiell service

Övernattningsstugor i norra delen

Uthyrningsstugor i södra delen

Befintlig restaurangbyggnad

Byggnader med konferensmöjligheter

Sommartid hålls livsmedelsbutiken öppen vilket då också ger ortsbefolkningen
ökad service. Inom området finns även en restaurang och i anslutning till om‐
rådet finns en kaférörelse.

Livsmedelsbutik och reception

______________________________________________________________________________________
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Tillgänglighet

Området och stranden är tillgängligt för funktionshindrade.

Friytor
Lek och rekreation

Goda möjligheter finns till ytor för lek och rekreation.

Naturmiljö

Vid bron ut till stranden, finns en stig som löper söderut, runt hela planom‐
rådet och ansluter till länsvägen.
De förändringar som planeras inom planområdet ligger utanför strandskyddat
område.

Gator och trafik
Gatunät, parkering,
angöring och utfart

Tillfart till området sker i anslutning till livsmedelsaffären. Inom området löper
sedan en väg runt hela området och återkopplas vid livsmedelsbutiken och
länsvägen. De befintliga vägarna inom området ligger inom kvartersmark.
Ca 150 p‐platser finns anlagda dels i anslutning till restaurangen och dels längs
vägen 50 meter väster om. Allmänhetens fortsatta tillträde till stranden, nytt‐
jande av parkeringsplatser m m skall säkras genom avtal och är på kartan re‐
dovisade som x‐område.

Kollektivtrafik

Busslinje 24 trafikerar Visby‐Gothem Åminne (med anslutning i Bäl) en gång
om dagen, måndag – fredag.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten. När det gäll‐
er avloppet så finns sedan tidigare en avloppsanläggning som har kapacitet‐
utrymme för ytterligare anslutningar. Detta ska dock prövas i anmälan till mil‐
jö‐ och hälsoskyddsnämnden.

El, tele

Elförsörjningen sker genom GEAB:s försorg och för telenätet ansvarar TeliaS‐
onera.

Avfall

Inom området finns ett område avsatt för källsortering och hämtningen av
avfallet sker genom Regionens försorg.

Konsekvenser av
planens genomförande

De åtgärder som avses genomföras inom planområdet anses inte medföra att
några miljönormer överskrids eller att nämnvärda konsekvenser kommer att
uppstå för det intilliggande fritidshusboendet. Längs de fritidshustomter som
ingår i detaljplaneförslaget föreslås en ”intrigitetszon” där camping inte är
tillåten.
.
Kommunfullmäktige beslutade 2010‐03‐29, § 39, att en barnchecklista ska
användas som underlag vid beslut i nämnder då ärende berör barn under 18
år.

Barnperspektivet
(RF § 39/2010 och RS §
264/2011)

Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som rör barn och
barns bästa är ständigt närvarande under planeringsarbetet, då de är en förut‐
sättning för god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande säkerställs
också genom remissförfarandet under planprocessen.
Det aktuella området utgör en tillgång för alla. Områdets karaktär och inne‐
håll, i anslutning till bad och strand, ger goda förutsättningar för ett upplevel‐
serikt boende och vistelse.
______________________________________________________________________________________
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Jämställdhetsperspek‐
tivet
(KS § 257/2009)

Kommunstyrelsen, beslutade, § 257/2009 att en jämställdhetslista ska använ‐
das som underlag vid beslut i nämnder.
Det aktuella området utgör en tillgång för alla. Områdets utformning och ka‐
raktär ger goda förutsättningar för ett jämställt boende och vistelse.

Administrativa frågor
Planens genomförandetid slutar 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.
Kommunen är inte huvudman för allmän plats.

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016‐05‐25, rev 2017‐04‐05

Anders Rahnberg
planchef
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1

Detaljplan för

Gothem Kyrkebinge 1:55 m fl (Åminne)
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 detaljpla‐
nen. Den ska även ge besked om vem som är kostnadsansvarig och ansvarig
för genomförandet samt hur det ska ske.
Genomförandeorganisation

Planområdet omfattar fastigheterna Gothem Kyrkebinge 1:55 och 3:12, små‐
husfastigheterna Kyrkebinge 1:49 ‐ 1:54 samt viss samfälld mark för väg. Kyr‐
kebinge 1:55 upplåts med tomträtt till innehavaren av campinganläggningen
vilken ansvarar för genomförandet av planen.

Genomförandetid

Planens genomförandetid är 5 år från den dag regionens beslut om antagan‐
de vinner laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad byggrätt enligt
detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla
men fastighetsägarna har ingen garanterad rätt att erhålla bygg‐, rivnings‐
eller marklov. Regionen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller
upphäva detaljplanen utan att fastighetsägarna får någon ersättning.

Tidplan

Planarbetet kommer att bedrivas enligt följande tidplan:
Planprocess år 2015
Samråd
kv 3

Granskning
Antagande

år 2016
kv 2
år 2017
kv 3

Huvudmannaskap

Region Gotland är inte huvudman för allmän platsmark. För den allmänna
platsmarken bör bildas en eller flera gemensamhetsanläggningar vilka ska
förvaltas av en samfällighetsförening.

Genomförandeavtal

Exploateringsavtal ska upprättas för att i samband med försäljning av Gothem
Kyrkebinge 1:55 bland annat reglera kostnads‐ och ansvarsfördelning för
lantmäteriförrättning mm.
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Befintligt tomträttsavtal reglerar allmänhetens rätt att nyttja badstranden
och i samband med detta använda befintlig väg och parkeringsplatser liksom
anläggningens toaletter. Dessa rättigheter ska inte försämras på grund av en
försäljning av Gothem Kyrkebinge 1:55. Allmänhetens fortsatta tillträde till
stranden ska därför säkras genom servitut. Den framtida skötseln av bad‐
stranden inklusive gångbron, toaletter mm ska regleras i ett skötselavtal mel‐
lan regionen och ägarna till campinganläggningen.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Markförsörjning

Fastigheterna Gothem Kyrkebinge 3:12 och 1:55 är i regionens ägo varav den
senare upplåts med tomträtt till Åminne Fritidsanläggning AB. Småhusfastig‐
heterna Gothem Kyrkebinge 1:49 ‐ 1:54 är samtliga i privat ägo.

Fastighetsbildning

Möjlighet ges att stycka området i max fyra fastigheter, bl a området runt
receptionen/livsmedelsbutiken samt området för rörlig camping och reste‐
rande HKN‐område i två fastigheter.
Gränsdragningen mellan fastigheterna Gothem Kyrkebinge 1:55, 3:12 och den
samfällda vägmarken i planområdets västra sida bör regleras. Den samfällda
vägmarken föreslås genom fastighetsreglering justeras så att den överens‐
stämmer med område för lokalgata enligt detaljplanen och den del av Got‐
hem Kyrkebinge 1:55 som ligger på länsväg 146 föreslås regleras över till Got‐
hem Kyrkebinge 3:12.

Gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggning bör bildas för lokalgatan. Deltagande fastigheter i
gemensamhetsanläggningen föreslås bli Gothem Kyrkebinge 1:49 – 1:55,
3:11, Magnuse 1:9 – 1:11, 1:13 och Båtare 6:1.
Området längsmed Gothemsån är utlagt som naturmark. För området, som är
allmän plats, gäller att allmänheten har tillträde enligt de allemansrättsliga
principerna. I samband med försäljning av fastigheten Kyrkebinge 1:55 bör
gemensamhetsanläggning bildas. Sker inte detta kan sakägare, vid enskilt
huvudmannaskap för allmän platsmark, ansöka om bildande av gemensam‐
hetsanläggning. För detta ändamål ska marken upplåtas vederlagsfritt vilket
ska regleras i exploateringsavtalet. Delägande fastigheter ska vara de för vil‐
ken naturmarken är till gagn.
Andelstalen fördelas efter den nytta respektive fastighet får av gemensam‐
hetsanläggningen.
Inrättande av gemensamhetsanläggningarna prövas genom lantmäteriför‐
rättning.

Officialservitut och ledningsrätt

I samband med lantmäteriförrättning ska allmänhetens rätt att utnyttja avsat‐
ta områden för allmän bil‐, gång‐ och cykeltrafik inklusive parkering (s.k. x‐
områden), säkerställas genom servitut till förmån för regionens fastighet Got‐
hem Båtarve 6:1. Likaså ska rätten att inom s.k. u‐områden bibehålla allmän‐
na vattenledningar säkerställas genom ledningsrätt.
Befintligt servitut för angöringsväg till Gothem Kyrkebinge 1:54 ska vid lant‐
mäteriförrättning förlängas till lokalgatan.
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EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om genomförandet av
detaljplanen är ekonomiskt lönsamt och därmed realistisk att genomföra, d v
s att planvinst uppkommer. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de
kostnader som detaljplanen medför får planen anses lönsam.

Kostnader

Samtliga kostnader för genomförande av den del av planen som berör cam‐
pinganläggningen, inklusive kostnader för erforderliga lantmäteriförrättning‐
ar, står innehavaren av campinganläggningen för.
Regionen får en driftskostnad för sin andel i gemensamhetsanläggning för
gata mm.

TEKNISKA FRÅGOR

Tekniska utredningar

Det åligger innehavaren av campinganläggningen att utföra erforderliga geo‐
tekniska samt övriga för framtida exploateringar nödvändiga undersökningar.

Tekniska anläggningar

Området är redan anslutet till det regionala vattennätet. Spillvattnet hanteras
med befintlig enskild anläggning. Dagvattnet omhändertas lokalt.
Parkering sker på kvartersmark.

Kartförsörjning

I samband med ansökan om bygglov ska nybyggnadskarta upprättas och bifo‐
gas ansökan.

Medverkande tjänstemän

Denna genomförandebeskrivning har upprättats av Per Seigerlund, teknikför‐
valtningen, i samråd med Susanna Collin, lantmäteriet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2016‐05‐25 rev 2016‐12‐06

Anders Rahnberg
planchef
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2012/2708
15 mars 2017

Anders Rahnberg

Byggnadsnämnden

FÅRÖ DÄMBA 1:45 (Klintsbrovik)
Godkännande av program för Fårö Dämba 1:45 (Klintsbrovik)
Förslag till beslut

• Byggnadsnämnden godkänner fö rslag till program, daterat 2014-12-03
• Programmet ska ligga till grund fö r kommande detaljplaneläggningar och
prö vningar av bygglovärenden
• Planprogrammet innebär inga ekonomiska åtaganden fö r Region Gotland.
Sammanfattning

Syftet med programmet är att redovisa en ö vergripande exploateringsidé som dels tar
hänsyn till en ekonomiskt relevant exploatering, dels preciserar hur denna exploateringsidé ska ske i samklang med redovisade riksintressen, dådet framfö rallt är viktigt att det inte finns någon risk att skada riksintresset fö r naturvård. Fö r att klarlägga/reda ut de erinringar som framkom i länsstyrelsens granskningsyttrande i samband med antagandet av den fö rdjupade ö versiktsplanen fö r Fårö ska programmet
visa hur detta praktiskt kan ske och att det sedan juridiskt säkerställs i kommande
detaljplaner.
Planfö rslaget består av tre delar, brottet, bebyggelse i bebyggelseområden utpekade i
fö rdjupad ö versiktsplan fö r Fårö och hästgård vid väg 699.
Ärendebeskrivning

En ansö kan om planbesked inkom till samhällsbyggnadsfö rvaltningen 2012-12-07.
Ansö kan gäller mö jligheten att tillskapa någon form av dels kommersiell och publik
verksamhet i gamla brottet, dels permanent-, fritids- och uthyrningsfastigheter i
mindre grupper inom fastigheten. En tidigare ansö kan fö r berö rd fastighet har varit
fö remål fö r bedö mning i byggnadsnämnden som dåbeslutade att, i avvaktan påen
fö rnyad ö versiktsplan fö r Fårö , inte vara beredd att upprätta detaljplan fö r området.
Nu finns en fö rdjupad ö versiktsplan framtagen fö r Fårö , antagen 2014-02-20. I
denna är delar av fastigheten utpekat som lämpligt bebyggelseområde.
Området utgö rs av ö ppen alvarmark med stenstrand, några lågt växande talldungar
och ett nedlagt kalkbrott. Inom området finns inga registrerade rö dlistade arter.
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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-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2012/2708

Fastigheten omfattas av riksintresse fö r friluftslivet, kulturmiljö - och naturvård.
Hela Fårö omfattas ocksåav riksintresse enligt 4:4 MB vilket innebär inskränkningar i
markutnyttjandet. Fö r fastigheten gäller strandskydd till en bredd på300 m.
Inom området finns fasta fornlämningar.
2013-04-03 §68 beslutade byggnadsnämndens arbetsutskott att ge samhällsbyggnadsfö rvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan fö r att prö va mö jligheten
att tillskapa fastigheter fö r etablering av kommersiell/publik verksamhet samt fö r
boende i olika former.
2013-06-18 beslutade byggnadsnämnden att ge samhällsbyggnadsfö rvaltningen i
uppdrag att upprätta program fö r fö reslaget område fö r att klarlägga arronderingen
fö r bebyggelseområdena och turistzonen.
Samråd

Ä rendet har behandlats i byggnadsnämnden 2014-12-16, med beslut om samråd.
Samråd har genomfö rts med planfö rslaget daterat 2014-12-03. De yttranden som
inkommit finns påsamhällsbyggnadsfö rvaltningen. Inkomna synpunkter och de
åtgärder som dessa har fö ranlett har redovisats i en samrådsredogö relse.
Fö ljande ändringar av fö rslaget har skett.
 Programhandlingen har kompletterats i beskrivningen av området ”Brottet”.
 Redaktionella ändringar och fö rtydliganden i text och påplankartan
Bedö mning
När det gäller exploatering i bebyggelseområdet ska de i kommande detaljplanearbetet småtomterna juridiskt säkerställas och omö jliggö ra framtida kompletteringsbebyggelse. Vedertagen kompletteringspraxis skulle i det här fallet fö rändra och slå
sö nder ambitionen att hitta exploateringsmö jligheter i redan befintliga gläntor som
har naturliga respektavstånd mellan fastigheterna., vilket även gö r att allmänhetens
mö jlighet att rö ra sig genom området säkerställs. Det är viktigt att man med en
måttfull exploatering bevarar känslan av orö rdhet.
Den ekonomiska aspekten är viktig fö r bedö mningen av programmets syfte. Tanken
är att den mer turistiska exploateringen i det gamla brottet ska bekosta genomfö randet av infrastruktursatsningar av framfö rallt VA-lö sningar . Fö r att projektet ska
kunna fö rverkligas krävs det boendeenheter som kopplas ihop med turistverksamheten.
Samhällsbyggnadsfö rvaltningen fö reslår att byggnadsnämnden godkänner programmet. Länsstyrelsens synpunkter kommer att säkerställas i kommande detaljplaner så
att det inte uppstår någon påtaglig skada påriksintressena.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2012/2708

Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2017-03-15
Samrådsredogö relse, 2017-03-15
Programhandling
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-03-15

Anders Rahnberg
Planingenjör

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
STATENS FORTIFIKATIONSVERK, Kungsgatan 43, 63189 ESKILSTUNA
Länsstyrelsen för kännedom
Regionstyrelseförvaltningen för kännedom
Enhet bygg

Sökande
STATENS FORTIFIKATIONSVERK, Kungsgatan 43, 63189 ESKILSTUNA
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Program för Fårö Dämba 1:45 (Klintsbrovik)
Bakgrund och syfte
Byggnadsnämnden beslutade 2013-06-18, § 142, att samhällsbyggnadsförvaltningen ska ta
fram ett program för Fårö Dämba 1:45. Fortifikationsförvaltningen vill klarlägga förutsättningar för olika alternativa utvecklingsområden för berörd fastighet. Programmet kommer
ligga till grund för en detaljplaneläggning enligt tankarna i detta program.
Fortifikationsverket har fått förfrågan om att starta ett fastighetsprojekt på hållbar energiutveckling i havet med utvecklingscentrum med marin inriktning i det f d kalkbrottet.
Fortifikationsverket kan även behålla hela eller delar av fastigheten.
I detta program framgår hur detta ska ske och programmet är anpassat utifrån länsstyrelsens synpunkter i samrådsskedet med vad som krävs av den framtida utvecklingen av de
olika områdena för att inte påtagligt skada riksintressena. Vid denna analys är det viktigt
att påvisa arbetsmodellen där Region Gotlands landskapsarkitekt, regionekolog samt arkitektkompetenstillsammans på plats har slagit fast kriterierna för en möjlig etablering och på
vilket sätt detta ska ske utifrån redovisade riksintressen.

Programområdet
Området är beläget på Fårö cirka 2 km nordväst om Fårös färjeläge.

Planprocessen
Programmet är första steget i en detaljplaneprocess som följer plan- och bygglagen. Syftet
med ett program är att det blir ett beslutsunderlag för kommmande detaljplaner. Det är i
dessa detaljplaner det i detalj klarläggs villkor och utformning av olika lokaliseringsalternativ.
Programmet skickas ut på samråd till berörda fastighetsägare, myndigheter och intresseföreningar i fyra veckor. De inkomna synpunkterna under samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse. Byggnadsnämnden är den regionala instans som godkänner programmet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: SE- 621 81 VISBY
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 VISBY
Tfn: + 46 (0) 498-269000 vxl
Webbplats: www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
2014-12-03

Anders Rahnberg
planchef

Godkänd av byggnadsnämnden den
xxxxxxxxxxx 2017.

PLANOMRÅDETS LÄGE
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Översiktsplaner
En fördjupad översiktsplan för Fårö antogs av regionfullmäktige 2014-02-20,
§ 1. I den fördjupade översiktsplanen är delar av fastigheten utpekat som lämpligt bebyggelseområde.

Bakgrund
Beläget på Fårös sydsida, strax nordväst om angöringspunkten för Fåröfärjorna ligger
Klintsbrovik med det gamla kalkbrottet, vars karaktäristiska pir syns från Gotlands fastland, som var i bruk fram till början av 1930-talet.
Efter kalkindustrins nedläggning blev Klintsbrovik del av den svenska militärens fästen på
Fårö. De flesta byggnader och bunkrar finns kvar på området, även om den forna tvåvåningspiren idag reducerats till en våning.
Området har under mycket lång tid varit och är ännu idag till viss del ett betesområde för
lamm vilket bidragit till det mycket höga naturvärdet vi har idag i de öppnare delarna”

Riksintressen
Området omfattas helt av riksintresse enligt 3 kap. 6 § miljöbalken för Naturvården samt
delvis för Kulturvården. Området omfattas även av riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken
för Friluftslivet. Området har i länets ängs- och hagmarksinventering fått högsta naturvärdesklass och omfattas av den Nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet. Det
innebär att odlingslandskapet är omistligt för Sverige.
Riksintresset för naturvården i området avser att skydda den flora och fauna som är knutentill de öppna betade utmarkerna, fuktängarna och alvarmarkerna. Förutsättningen för
bevarande är att karaktären av orört landskap kan bibehållas, att betet kan fortgå och att
området hålls fri från olämpligt lokaliserad bebyggelse. Våtmarkskomplexens bevarande
kräver ett skydd mot alla former av dränering.

Utdrag ur Föp Fårö, antagen 2014-02-20

Riksintresset för Kulturvården är även det kopplat till det odlingslandskap som har rötter
i en förhistorisk tid som bär prägel av 1700- talets markanvändning. Riksintresse enligt
miljöbalkens 4:e kapitel avser att säkerställa en god hushållning där markanvändningen
inte påtagligt hämmar friluftslivet i området.
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PLANFÖRSLAG
Syftet med programmet är att redovisa en övergripande exploateringsidé som dels tar
hänsyn till en ekonomisk relevant exploatering, dels preciserar hur denna exploateringidé
ska ske i samklang med redovisade riksintressen, då det framförallt är viktigt att det inte
finns någon risk att skada riksintresset för naturvård. För att klarlägga/reda ut länsstyrelsens erinringar som framkom i länsstyrelsens granskningsyttrande i samband med antagande av den fördjupade översiktsplanen för Fårö ska programmet visa hur detta praktiskt
kan ske.

En viktig landskapsaspekt är vidare att undvika en upprepning av fastigheter intill
varandra och i närheten av väg som nyttjas av flera. Det viktiga är att man med måttfull exploatering bevarar känslan av orördhet.
Den ekonomiska aspekten är viktig för bedömning av programmets syfte. Tanken är
att den mer turistiska exploateringen i det gamla brottet ska bekosta genomförandet
av infrastrukturssatsningar av framförallt VA-lösningar.

Planförslaget består av tre delområden;
1. Brottet
Inom område 10 (se karta sidan 4) är den lämpliga markanvändningen enligt den
fördjupade översiktsplanen för Fårö, ”boende” samt ”platser/områden för särskilt
utpekade turiständamål”, där t ex publika utställningar, forskning och konferenser
kan integreras.

2.

Hästgården vid väg 699
När det gäller exploateringen utmed väg 699 där länsstyrelsen och Region Gotland ansåg det lämpligt att förtäta gör nu regionen en lite annan bedömning. Samhällsbyggnadsförvaltningens kommunekolog och landskapsarkitekt har efter en djupare analys
kommit fram till slutsatsen att naturtyp och landskapsbild inte är lämplig för någon
större exploatering. Därför förelås i detta förslag till program möjlighet till komplettering med endast en hästgård i den redovisade ytan.

3.

Bebyggelse i bebyggelseområden utpekade i fördjupad översiktsplan för Fårö
(antagen 2014-02-20).
För detta område anser samhällsbyggnadsförvaltningen att det finns explotateringsmöjligheter om bebyggelsen ”smälter in i” naturen. Genom att minimera fastigheternas storlek minimeras påverkan på naturtypen, t ex genom att det på större tomter
finns en tendes att fler träd avverkas för att öka solintaget på tomten, gräsmattor anläggs osv. Här föreslås en ny förtätningsstrategi med mindre tomter (högst
400 kvm), vilket frångår de generella riktlinjerna om tomtstorlek i översiktplanen
”ByggGotland”.I kommande detaljplanearbete ska de små tomterna juridiskt säkerställas och omöjliggöra framtida kompletteringsbebyggelse som enligt gängse praxis
skulle tillåtas.Och som i det här fallet skulle förändra och slå sönder ambitionen att
hitta exploateringsmöjligheter i redan befintliga gläntor som har naturliga respektavstånd mellan fastigheterna, vilket även gör att allmänhetens möjlighet att röra sig
genom området säkerställs. På så sätt kan riksintresset för friluftslivet tillgodoses,
4 Kap miljöbalken. En placering av tomter på vissa väl utvalda platser i skogskanten
säkerställer även att bete på de öppnare delarna kan fortsätta. De våtmarker och alvarmarker med tunna jordtäcken som finns i området ska inte på något sätt påverkas
av en kommande bebyggelse vilket stämmer bra med en sådan utveckling.

För att projektet ska kunna förverkligas krävs det en boendeenhet som kopplas ihop
med turistverksamheten.
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Inledning

Delområde A

På uppdrag från Fortifikationsverket redovisas här möjliga utvecklingsidéer för området
Fårö Dämba 1:45 Ödehoburga-Klintsbrovik. Området som beskrivs har tidigare nyttjats
av kalkindustrins och militärens verksamheter, vilket påverkat utformningens karaktär av
befintliga byggnader och det omkringliggande naturrummet.

Syftet med bebyggelseutvecklingen är att möjliggöra för ett kvalitativt, naturnära boende
i ett till helheten utpräglat kulturlandskap. En etablering av ny bebyggelse i detta tidigare
obebyggda område utgår från att karaktären ”orört” landskap kan bibehållas. Naturen
utgör lokaliseringsfaktor. Ett förhållningssätt som ställer krav, men som också erbjuder
möjligheter att finna de platser i landskapet där placeringen av byggnader är som gynnsammast. En önskan som utgår från att landskapet innehåller punkter eller platser där det
framstår som uppenbart att kunna placera byggnader. Bebyggelse som inte är placerad i
landskapet av en tillfällighet utan i entydig relation till det samma. Och som bygger på
en sorts landskapsrelationens typologi med placeringar av byggnader antingen i en nisch
eller i kanten av. Samtliga i brynövergångar. Vettandes å ena sidan mot en tallvegetation i
större sammanhängande områden, å andra sidan mot ett utpräglat beteslandskap.

Analys / Reflektion
Fårö Dämba 1:45 Ödehoburga- Klintsbrovik är en intressant och lämplig plats för utveckling. Både för publik aktivitet och för mindre privat boende. Fårö är en unik plats i
Sverige med unik natur och kan utan tvivel upplevas som känsligt för vidare utveckling.
Då det i ett tidigare skede har bedrivits militär verksamhet på området finns ändå en stor
mängd befintlig infrastruktur och byggnader som på ett naturligt och resurssnålt sätt bör
nyttjas i planeringen av området. Tack vare dessa befintliga förutsättningar finns möjligheten att skapa en framtida utveckling i området utan att nya större ingrepp i natur och
omgivning behöver göras.

Långsiktiga förutsättningar för naturmarken behöver därför säkerställas med att pågående
markanvändning med bete kan fortgå. Ett bete som har pågått kontinuerligt under mycket
lång tid och som format landskapet och gett området den attraktionskraft och karaktär
den uppvisar idag. I ett långt tidsperspektiv bör det även vara möjligt att avlägsna bebyggelsen utan att lämna irreversibla spår i naturen i form av stora exponerade mark- och
bergschakter.

Nedan redovisas de krav och riktlinjer som behöver ställas för ett ianspråktagande av
mark i delområde A. Men också i ett vidare perspektiv över hela fastigheten Fårö Dämba
1:45.

Naturen som lokaliseringsfaktor - Inplacering av bebyggelse i landskapet där det är
som gynnsammast. I nisch eller i kant av brynövergångar.

•
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Tillkommande fastigheter ges storlek att enbart klara funktionerna. Detta innebär
i princip byggrätt med möjlighet till underhåll, avställning av fordon och uteplats.
Maximalt 300-400 kvm. Detta som en avvägning mot att landskapet alltjämnt behöver

Delområde C – Offentliga verksamheter

ha de förutsättningar som krävs för att säkerställa de funktioner och strukturer som
återfinns idag. Inte minst ur ett riksintresseperspektiv.

•

Långsiktiga förutsättningar för naturmarken behöver skapas genom avtal knutna
till exploatören. Naturmarken ingår även fortsatt i stamfastigheten och kvarstår i
exploatörens ägo. Delområde A föreslås dock få fördel genom samfällighet till brygga
med båtplats, gemensam bastu och förrådsbyggnad, vilket som helhet kommer öka
områdets boendekvalitet.

•

Grundläggningen för all byggnation behöver utgå från tomtens förutsättningar och
leda till så små ingrepp i naturmiljön som möjligt. Placering av byggnader görs på
plintgrund eller liknande, då en sådan konstruktion medför minst ingrepp på marken.
Och för att behålla intrycket av småskalighet kan byggnaderna med fördel delas upp i
fler volymer på varje tomt. Fasadmaterial och kulör på dessa byggnader föreslås vara
i naturmaterial och i dova kulörer.

•

Vatten och avlopp ordnas genom servitut och är knutet till den offentliga verksamheten förlagd i område C. Det är viktigt att vatten och avloppsledningar förläggs på ett
sätt som inte förstör alvarmarkerna eller dränerar våtare områden. Sannolikt är bästa
dragning av dessa i de befintliga småvägarna.

I det gamla kalkbrottet finns ett antal befintliga byggnader som tidigare tillhört den militära verksamheten. Dessa byggnader föreslås omprogrammeras med offentliga verksamheter. Delområde C föreslås innehålla restaurang, bar, personalbostad och utställningslokal
vilket ökar tillgängligheten och berikar området med både sociala och kulturella värden,
som skulle gynna såväl boende som besökare. Detta är också funktioner som relativt
enkelt kan anpassas till de befintliga byggnaderna. Det är i det här området viktigt att
till stor del bibehålla den ursprungliga bebyggelsen relativt orörd så att platsens unika
karaktär bibehålls.

Delområde B – Uthyrningsenheter
Området föreslås utgöras av 20 mindre byggnadsenheter om ca 20 kvm med sovrum och
plats för upp till 4 bäddar vilket skulle generera ca 80 gäster totalt. Byggnaderna är
tänkta att vara del av delområde C som uthyrningsbara enheter för t ex vandrarhem eller
hotellverksamhet. För att minimera påverkan på naturen så kommer enheter inte ha vatten och avlopp då delområde C blir samlingspunkt för dusch, wc, förvaring och restaurang. Byggnadsenheterna är tänkta att gestaltas med inspiration från platsens karaktär.
Det är av yttersta vikt att stor hänsyn tas till dessa känsligare naturvärden vid anläggningsfasen så att körskador och andra skador på höga naturvärden undviks. Eldragningar
görs så att minsta möjliga påverkan på känsliga naturmarker undviks”

Delområde D – Gästhamn
Den befintliga piren anpassas till gästhamn till såväl fritidsbåtar som till större djupgående fartyg och skulle potentiellt kunna berika båtlivet både lokalt och i förlängningen
även för hela Fårö.
Hamnen får en naturlig koppling till de publika lokalerna i delområde C.
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Delområde E - Småbåtshamn

Delområde F – Permanentbostad

I direkt anslutning till gästhamnen byggs en mindre småbåtshamn med tillhörande bastu
och förrådsbyggnad för fritidsfastigheterna i delområde A och som tidigare nämns, föreslås
bedrivas genom en samfällighetsform. Hamnen föreslås utformas med fokus på småskalighet i kontrast till den befintliga piren i delområde D för att skapa en känsla av intimitet i
harmoni med Fårös övriga naturlandskap.

Närmast huvudleden i öster föreslås en större byggrätt, t ex en hästgård eller liknande, för
permanent bruk som även kan inrymma någon mindre småskalig verksamhet.

Området runt om hamnen, främst norr och söder om denna, med sina fuktiga strandängar
är mycket känsligt och ingen påverkan får här ske. Mycket stor hänsyn skall tas vid anläggningsfasen så att körskador och andra skador på höga naturvärden undviks
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KONSEKVENSER
Miljö
Behov av miljöbedömning

Vägar och trafik

Programmet, ett underlag för kommande detaljplaner, är en övergripande planering med
låg detaljeringsgrad, varför det är svårt att i dagsläget kunna urskilja detaljerade konsekvenser för miljön. Det är dock viktigt att programmet redan nu fångar upp en helhetsbild. Dessa övergripande frågor kan oftast lösas genom separata utredningar. I vissa fall
kan flera frågor samverka, vilket komplicerar bedömningen och kräver en samlad utredning, en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning. Komplicerande frågeställningar kan även senare komma att dyka upp under detaljplaneläggningar. Dessa frågor samlas
och bedöms i behovsbedömning för detaljplanen. Bedömningen kan då bli att en enskild
detaljplaneläggning kan behöva en miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning
även om föregående program inte krävt detta. När detaljplaner upprättas ska bestämmelserna i 6 kap miljöbalken tillämpas, om planen kan antas medföra en sådan miljöpåverkan som avses i kap 6 miljöbalken. (PBL 4 kap). Samråd om bedömningen genomförs
med länsstyrelsen, enligt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

Områdets vägstruktur ska vara utformad för en nedtonad trafikmiljö baserad på, så långt
det är möjligt, de ursprungliga vägar som finns i området. Tillkommande vägdragningar
behöver därför anpassas utifrån aspekten att dessa, på motsvarande sätt befintliga, ges
vägbeläggning av grus, naturlig vegetation och/eller berg. Detta för att betona och understryka karaktären av landskapet med den anpassning till naturmiljön som krävs. Och av den
anledningen behöver även vägkroppen hållas låg i terrängen utan uppbyggnad av kraftig
vägbank.

I dagsläget bedöms för programmet, inte en miljöbedömning med MKB behövas. Däremot
kommer en naturvärdesinventering av hela fastigheten samt en noggrannare geologisk
och hydrologisk undersökning att behöva genomföras i kommande detaljplaner.”
Förorenad mark
Då militären använt området samt att industri pågått så skall en översiktlig undersökning
göras inför kommande detaljplaner för att se om vissa områden behöver saneras.

God bebyggd miljö
Påverkan på landskapsbilden
Då landskapsbilden ses som ett historiskt dokument där lager läggs på lager är förändringen en naturlig process. Grunden ligger dock i att bevara värdena i landskapsbilden.
Det vill säga de synliga kulturella spåren. Och för att skydda landskapsbildens värden vid
förestående förändring på fastigheten Fårö Dämba 1:45 behöver hänsyn sålunda tas till
områdets karaktär.
En placering av bebyggelse enligt förslaget bygger därför på ett medvetet förhållningssätt till de distinkta och igenkännbara mönster av element som förekommer konsekvent
i denna miljö. Ett småbrutet beteslandskap med tallen som dominerande trädslag.
Antingen spridd som enstaka träd, grupperad i dungar eller samlad i större bestånd med
tydliga brynövergångar mot en öppen och solbelyst betesmark med i huvudsak alvarhed.
Och genom att framhäva dessa brynövergångar eller kantzoner med bebyggelse mot
öppenheten är det också möjligt att förstärka de särpräglade drag som utmärker landskapet. Landskapet blir i sammanhanget en naturlig lokaliseringsfaktor för tillkommande
bebyggelse.

Inom delar av fastigheten Fårö Dämba 1:45 kommer även informella väg- och gångsystem
ligga till grund för hur möjligheten till rörelser och förflyttningar kan ske i området. Avser
framförallt delområde B och C, vilket förutsätter någon form av avställningsplats centralt
i det gamla kalkbrottet med möjligheter att härifrån till fots kunna bege sig vidare till de
mål som avses. Inom delområde A kommer avställning av fordon ske inom respektive fastighet. Detta som ett led i att klara de fåtal funktioner som fastigheten har för avsikt att
hantera.
Sociala perspektiv
Betoningen på höga natur- och kulturvärden i kombination med en nedtonad trafikmiljö
kommer i allmänhet bidra till att ge en god och innehållsrik närmiljö. En konsekvens av
detta är emellertid att området på en del platser inte kan bli fullt tillgängligt för funktionshindrade.
En blandning mellan offentligt och privat med variation i utbud kan gynna såväl boende
som besökare och ge goda förutsättningar för både lek, rekreation och samvaro.
I och med etableringen förbättras tillgängligheten för allmänheten till stranden och den
offentliga bryggan.

Medverkande tjänstemän
Planförslag - landskapsarkitekt -Niclas Frediksson,
planchef - Anders Rahnberg samt kommunekolog Jimmy
Holpers, samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr 2012/2708

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Program för Fårö Dämba 1:45 (Klintsbrovik)
Byggnadsnämnden beslutade 2014‐12‐16, § 321 att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle samråda med
ett planförslag daterat 2014‐12‐03.
Planförslaget har under tiden 2015‐01‐19—2015‐02‐16 varit ute på samråd enligt 5:e kapitlet, plan‐ och
bygglagen. Inkomna yttranden finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Med anledning av inkomna synpunkter har planförslaget reviderats i vissa avseenden. Nedanstående
ändringar och bemötanden ligger till grund för granskningsförslaget.
ÄNDRINGAR AV FÖRSLAGET EFTER SAMRÅDET



Programhandlingen har kompletterats i beskrivningen av området ”Brottet”.
Redaktionella ändringar och förtydliganden i text och på plankartan har skett.

Instans/
Inkommande datum

Synpunkter/Åtgärder

Statliga och kommunala nämnder och styrelser
Kultur‐ och fritidsnämnden Inga synpunkter avseende kultur‐ och fritidsnämndens verksamhetsområ‐
2015‐01‐22, S26
den.
Polismyndigheten
2015‐01‐26, S27

Polisområdet Gotland har inget att erinra i ärendet.

Trafikverket
2015‐02‐16
S32

Trafikverket Region Stockholm har mottagit rubricerat ärende och yttrar sig
i egenskap som ansvarig för trafikslagsövergripande och långsiktig
planering av det samlade transportsystemet inom regionen.
Syftet är att redovisa en övergripande exploateringsidé med bostäder,
verksamheter och gästhamn. Programområdet ansluter till väg 699 som
Trafikverket är väghållare för.
Yttrande
Tillkommande exploatering på Fårö bidrar till problematiken som den
kapacitetsbegränsade Fåröförbindelsen ger upphov till. Trafikverket har
ännu inte tagit ställning till hur vi ser att frågan ska drivas vidare och inga
beslut om åtgärder är tagna.

2
Trafikverket anser generellt att nya bostäder och verksamheter ska
lokaliseras så att förutsättningar skapas för ett minskat res‐ och
transportbehov med bil. Närhet till kollektivtrafik och samt bra gång‐ och
cykelförbindelser till viktiga målpunkter är därför viktigt.

Trafiksäkerheten är bristfällig för oskyddade trafikanter som behöver nyttja
väg 699 för att ta sig till och från planområdet. Hastigheten på väg 699 är
80 km/h och trafikanter är hänvisade till blandtrafik vilket inte innebär en
god standard. Som nämns i Trafikverkets yttrande om ansökan om
planläggning för Fårö Dämba 1:45 (ert ärendenummer 2012/2708) bör
trafikfrågor inklusive trafiksäkerhetsfrågor för oskyddade trafikanter som
ska ta sig till och från planområdet belysas utförligare. Detta anser
Trafikverket fortfarande är aktuellt.
Delområde F föreslår en större byggrätt för permanent bruk med möjlighet
att inrymma småskalig verksamhet. Trafikverket anser att detta område
bör ansluta till befintlig väg mellan väg 699 och gästhamnen och inte direkt
till väg 699.
Samhällsbyggnads‐
förvaltningen

Exakt trafiklösning klarläggs i detaljplanearbetet och är helt beronde på
vilka byggrätter som tillskapas. För område F är det troliga en enstaka
etablering, t ex en hästgård, och huvudalternativet är att minimera antal
utfarter mot väg 699.

Länsstyrelsen
2015‐02‐20, S34

Länsstyrelsens samlade bedömning
 Exploatering av delområde A, delområde E och delar av delområde B,
som ligger utanför redan ianspråktagen mark tillhörande det gamla
brottet, skulle enligt Länsstyrelsen innebära en påtaglig skada av
naturvärden av utpekat riksintresse.
 I delområde C och delar av delområde B bedömer Länsstyrelsen
exploate‐ring som möjlig inom det inhägnade området där marken
redan är i an‐språktagen och där naturvärdena och värdena för
friluftslivet redan är be‐gränsade.
 I delområde F bedömer Länsstyrelsen att den föreslagna åtgärden som
möjlig att genomföra utan att höga naturvärden skadas.
 Exploatering av delområde D och E kräver strandskyddsdispens och
möj‐lighet till omhändertagande av avfall (inklusive farligt avfall) och
avlopp kan ske på platsen.
 För att underöka eventuella oupptäckta fornlämningar ska en
ar‐keologisk undersökning genomföras.
Delområden enligt programförslog
Delområde A ligger inom riksintresse för kulturmiljövård och naturmiljö‐
vård. Område omfattar ett stort sammanhängande och oexploaterat
naturområde vilket är en del av värdet i riksintresse naturvård, Nordvästra
Fårö. Det aktuella området Lansalundar har i länets ängs‐ och hagmarksin‐
ventering (område 144) erhållit högsta naturvärdesklass och omfattas av
Nationell Bevarandeplan för Odlings‐landskapet (NBO) enligt beslut av
Naturvårdsverket. Endast cirka 10 % av Got‐lands allra mest värdefulla
odlingslandskap upptas i planen anses som omistliga för Sverige.
Länsstyrelsen har fått in en ansökan om bildande av naturreservat i
området. Dessa odlingslandskap utgör kärnvärden som inte får förstöras
eller fragmentiseras genom exploatering med ny bebyggelse. Förutsätt‐
ningarna för att områdets naturvärden ska kunna bevaras är att
karaktären av orört landskap bibehålls. Länsstyrels uppfattning är att
området bäst lämpar sig för naturvårdsända‐mål.
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Delområde C och delar av delområde B är sedan tidigare i anspråktaget av
kalkindustrin och senare militär verksamhet. Länsstyrelsen bedömer att
bebyggelse kan uppföras inom det inhägnade området där marken redan
är i anspråktagen och där naturvärdena och värdena för friluftslivet redan
är begränsade. Innanför och i anslutning till kajen vid Klintbroviksbryggan
finns det enligt den ekonomiska kartan från 1930‐talet ett antal små vägar
markerade. Här finns även lämningar kvar efter kalkhanteringen.

Delområde D kommer strandskyddsdispens att krävas för föreslagna
förändringar av den befintliga piren och anslutande bebyggelse.
Strandskyddsdispens prövas i särskild ordning på Länsstyrelsen genom en
ansökan om dispens från föreskrifterna i strandskyddet samt en ansökan
om tillstånd från föreskrifterna i natmTeservatet Gotlandskusten.
Länsstyrelsen kan inte föregå denna prövning men anser att befintlig kaj
bör kunna restaureras och ställas iordning för tänkt verksamhet utan att
detta inverkar menligt på strandskyddets syften.
I delområde E skulle den nya föreslagna kajanläggningen på ett tydligare
sätt (än i delområde D) komma att bedömas som en förändring av
livsbetingelserna för djur‐ och växtliv i det strandskyddade området.
I delområde F, har Länsstyrelsen information om en oregistrerad
fornlämning. Enligt uppgift ska det på denna plats ha påträffats några
stenyxor. Detta kan antyda verksamhet under stenåldern och är i sådant
fall den enda kända stenålders‐lämningen på Fårö. I fastighetsgränsen mot
norr ska det finnas en källa som hållit vatten. I fastighetens nordöstra delar
fanns två mindre åkerområden, vilka idag finns kvar eller utgörs av
betesmark. I delområde F, bedömer Länsstyrelsen att den föreslagna
åtgärden som möjlig att genomföra utan att höga naturvärden ska‐das.
Trafikverket yttrande om att området bör ansluta till befintlig väg mellan
väg 699 och gästhamnen och inte direkt till väg 699 bör beaktas.
Klimatanpassning
Programförslaget saknar resonemang om klimatanpassning. Vid fortsatt
planläggning bör Region Gotland beskriva behovet av klimatanpassnings‐
åtgärder med utgångspunkt från aktuella förhållanden och risker samt
framtida påverkan. Det kan exempelvis gälla stigande havsnivå,
översvämning, ras, skred eller erosion. Programmet innehåller bebyggelse i
strandnära läge. Hamnanläggningen och placering av byggnader bör
anpassas till förväntad havsnivåhöjning med anledning av pågående
klimatförändringar.
Klimat‐och energieffektiv planering
I planarbetet bör frågor om effektiv energianvändning och användning av
förny‐bar energi för uppvärmning och transporter beaktas och innefatta
frågor om hur alternativ drivmedelsanvändning och kollektivtrafik kan
främjas, bl.a. laddnings‐infrastuktur för elbilar.
Kulturmiljölagen
Eventuella fynd av fornlämningar omfattas av Kulturmiljölagen (SFS
1988:950).
Länsstyrelsen anser att programförslaget saknar resonemang kring
konsekvenser‐na för fornlämningar och den kulturmiljö som den gamla
kalkindustrin innebär. För att underöka eventuella oupptäckta
fornlämningar ska en arkeologisk undersökning genomföras.
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Miljöbalken
Bryggor och andra anläggningar i hamnen (vattenområdet) utgör
anmälningsplik‐tig vattenverksamhet som ska prövas enligt 11 kap
miljöbalken.
Bryggor, andra anläggningar i hamnen och byggnader inom strandskyddet
(100 m från strandkanten) kräver strandskyddsdispens enligt 7 kap 13‐18 §
§, MB och dispens från natmTeservat Gotlandskusten, beslut av
Länsstyrelsen 1993‐08‐26, enligt 7 kap 4 § MB.
Artskyddsförordningen
I närområdet till aktuell fastighet finns det arter som omfattas av miskydd
enligt artskyddsförordningen (2007:845). Länsstyrelsen bedömer att för att
kunna gå vidare i planprocessen är det nödvändigt att slå fast vilka mier
som finns i området och i vilken omfattning.
Övriga synpunkter
I samrådshandlingen anges att endast delar av programområdet omfattas
av 4 kap 4 § MB och 3 kap 6 §, MB. Detta bör rättas till att hela
programområdet omfattas av 4 kap 4 § MB och 3 kap 6 §, MB.
Programmets del om God Bebyggd Miljö bör fö1iydligas. Länsstyrelsen
önskar se ett tydligare resonemang om hur trafikmiljön ska utformas så att
påverkan på na‐turmiljön och eventuella boendemiljöer minimeras. Det är
oklmi vad som menas med en "nedtonad trafikmiljö" och varför detta skulle
försvåra möjligheterna att öka tillgängligheten i området. Trafikverkets
yttrande angående trafiksäkerheten bör beaktas.
Länsstyrelsen anser att ett resonemang om strandskyddet behövs i
programmet. Strandskyddet för fastigheten reviderades 2012‐05‐15 från
300 m till 100 m (läns‐styrelsens dm 511‐14 70‐11 ). Programmets
kmiunderlag bör revideras med korrekt strandskyddslinje.
Behovsbedömning av MKB
Region Gotland har gjort bedömningen att en miljöbedömning inte krävs
för detta program men att behovet av en miljöbedömning med en miljö‐
konsekvensbeskriv‐ning kan behövas inför detaljplanering. Länsstyrelsens
bedömning är att en even‐tuell detaljplan i området kommer att innebära
betydande miljöpåverkan och att en MKB ska upprättas i samband med
detaljplaneläggning.
En miljöbedömning med MKB ska svara på frågan om området är lämplig
för sitt ändamål. Med de kunskaper Länsstyrelsen har idag anses stora
delar av det aktuella området olämpligt för bebyggelseändamål med
hänsyn till områdets naturvärden. Länsstyrelsen bedömer också att frågor
om dricksvattenförsö1jning och av‐loppshantering är centrala i det
fo1tsatta planarbetet och kräver särskild utredning och MKB. Inför en MKB
ska en arkeologisk undersökning genomföras. Resultatet ska beaktas i en
kommande detaljplanering.
Riksintresse naturvård och kulturmiljö
Exploatering av delområde A, delområde E och delar av delområde B, som
ligger utanför redan ianspråktagen mark tillhörande det gamla brottet,
skulle enligt Länsstyrelsens innebära en påtaglig skada av naturvärden av
utpekat riksintresse. Detta oavsett utformning, eftersom det höga
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naturvärdet ligger i att området är del av en stor sammanhängande
oexploaterade yta. Länsstyrelsen bedömer att aktuellt programförslag
skulle innebära en påtaglig skada på riksintresse för naturvård.

Delområde A ligger inom riksintresse för kulturmiljövård, förslaget bedöms
kunna genomföras utan att påtagligt skada riksintressets värden.
Hälsa, säkerhet och risker
Länsstyrelsen bedömer att frågor om dricksvattenförsöijning och
avloppshante‐ring är centrala i det fortsatta planarbetet och kräver särskild
utredning och miljö‐konsekvensbeskrivning. I planprogrammet s. 7 berörs
frågan om avlopp endast avseende juridiska förhållanden (servitut).
Länsstyrelsens bedömning är att VA‐frågorna behöver hanteras mer in‐
gående och tydligt. Detta är en förutsättning för att programmet ska kunna
genomföras
Hamnverksamhet i form av gäst‐ och småbåtshamn innebär troligen att
både av‐fall (inklusive farligt avfall) och avlopp måste kunna tas emot på
platsen, samt att oljor, bränslen och andra kemikalier kommer att hanteras
med risker för läckage och förorening av mark och vatten. Hamnverksam‐
het i form av gäst‐ och småbåtshamn kan medföra buller som kan bli en
olägenhet för de boende. Detta bör beaktas.
För att minska erosionsrisker bör dominerande vindriktning och ström‐
förhållanden i Fårösundssundet beaktas vid anläggningars utformning.
Programmet redovisar att en undersökning av eventuella historiska mark‐
föroreningar från tidigare industri och militär verksamhet på platsenska
utföras. Läns‐styrelsen anser att själva hamnområdet ska ingå i denna
undersökning. Undersök‐ningen bör även innefatta undersökning av
bottensediment i hamnområdet, med tanke på behovet av underhålls‐
muddring i den föreslagna småbåtshamnen och gästhamnen.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer för Fårösunds kustvattenförekomst ska beaktas i
planarbetet.
Strandskydd
Exploatering inom strandskydd ska beaktas i framtida planläggning.
Samhällsbyggnads‐
förvaltningen

Länsstyrelsens samlade bedömning
Rent generellt förstår samhällsbyggnadsförvaltningen länsstyrelsen över‐
gripande försiktighetsprincip. Regionens landskapsarkitekt tillsammans
med arkitektkompetens och regionekolog har på plats i detalj kommit fram
till redovisat lokaliseringsförslag och det i programmet redovisade etable‐
ringsförslaget är noggrant inplacerat i naturen på sådant sätt att det inte
påtagligt skadar riksintresset naturvård.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter samrådet haft diskussioner med
länsstyrelsens ansvariga handläggare angående riksintressevärdena, där
länsstyrelsens bedömning av påtaglig skada i sitt yttrade är mer generellt
skrivna. Det är först i en detaljplan med vidhängande planbestämmelser
som man kan bedöma graden av eventuell skada på riksintressena. Inom
berörd fastighet finns redan exploatering av militär karaktär och och även
byggnation vid väg 699. I detta fall är ambitionen att få till liv och civilt nytt‐
jande i miltärområdet där föreliggande program visar på en helhetslösning
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för en fastighet som sålunda redan är påverkad av aktivitet.

Kommande detaljplan‐/er säkerställer att inte riksintresserna utsätts för
påtaglig skada. Samhällsbyggnadsförvaltningen vill även att orördhets‐
aspekten utifrån riksintresset naturvård ska bli klarlagt i en detaljplan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att planprogrammets redovisade
exploateringsidé inte påtagligt kommer skada riksintressevärdena sett i ett
helhetsperspektiv för hela riksintresseområdet.
Likväl är det är sålunda inom område A de största svårigheterna bedöms
finnas vid kommande detaljplaneläggning. Påtalade utredningsbehov som
exempelvis undersökning för att klarlägga om det finns eventuella
oupptäckta fornlämningar är en självklar studie i samband med detalj‐
planeläggningen. Vidare för länstyrelsen fram att en framtida exploatering
av delområdena E och D kräver, förutom strandskyddsdispens, möjlighet
till omhändertagande av avfall ((inklusive farligt avfall), vilket är parametrar
som kommer att belysas inom ramen för framtida detaljplanearbete.
Övriga parametrar som länsstyrelsen vill se belysta kommer självklart att
hanteras inom ramen för detaljplanearbetet. Det är viktigt att komma ihåg
att detta är ett program som i första hand ska ge svar på var kommande
detaljplanearbete beräknas ske och det är i kommande detaljplaner som
man undersöker förutsättningar och med planbestämmelser man
säkerställer exakt arrondering för exempelvis byggrätter.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är sålunda att byggnadsnäm‐
den kan godkänna föreslaget program.
Markägare/boende/föreningar
Telia Sonera Skanova
Skanova har markförlagda teleanläggningar samt luftledningar inom
2015‐01‐14, S23
programområdet, se bifogad karta.
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggning‐
ar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som
uppkom‐mer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i
planhandl‐ingarna.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för
att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar
åtgärden även bekostar den.
Samhällsbyggnads‐
förvaltningen

I kommande detaljplaner kommer det att klart regleras att exploatören
bekostar åtgärder som krävs för att möjliggöra en exploatering.

GEAB
2015—01‐14, S 24

Angående det planerade området på Fårö Dämba 1:45 så har GEAB krav
om kund vill ansluta sig till Gotlands Elnät AB. Dessa krav kommer att
påverka fastigheten, då vi behöver en transformatorstation och utföra
schaktningsarbeten på fastigheten. Gotlands Elnät AB har en 10 kV
luftledning som går över berörda fastigheten som man inte får lov att
bygga under eller 4 m åt respektive håll.

Botaniska föreningen
2015‐01‐21, S25

Gotlands Botaniska Förening (fortsättningsvis GBF) har tidigare framfört
synpunkter 2012‐02‐20 avseende detta område i samband med översikts‐
planen för Fårö. Inget nytt har framkomit inför detta samråd, som ändrar
föreningens då framförda synpunkter (se texter nedan om Ödehoburga och
Klintsbrovik).
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Ödehoburga
Betesmarkerna väster om landsvägen och längs körvägen mot Klintsbrovik
har erhållit klass 1 i Ängs‐ och Hagmarksinventeringen (1991).
Dominerande naturtyp anges vara betade alvarmarker, dessutom betad
skog. Enligt karta över området föreslås i FÖP bebyggelse främst inom de
skogsområden, som finns norr om körvägen till Klintsbrovik. Gotlands
kalktallskogar är föremål för ett Åtgärdsprogram framtaget av
Naturvårdsverket (Nitare 2009), vilket även bör omfatta dessa skogar.
Detta tyder på stora naturvärden, varför det här pågående fårbetet bör
fortgå.
Markerna mot söder längs landsvägen verkar inte ha samma värde enligt
utförda inventeringar, varför bebyggelse kan accepteras från kraftledning‐
en (V‐O) och söderut enligt markerad planfärg. Samma acceptans finns för
markerat område öster om landsvägen. Öppna marker bör dock undvikas
då de ofta i detta område kan klassas som alvarmark, en mycket hotad
naturtyp som Region Gotland även i andra sammanhang har sagt sig vilja
skydda.
LIS Klintsbrovik
I GBF:s databas finns inga rödlistade växter registrerade för detta område,
men troligen är det dåligt undersökt under inventeringarna. Omgivande
betesmarker har dock erhållit klass 1 i Ängs‐ och Hagmarksinventeringen
(1991). Dominerande naturtyp anges vara betade alvarmarker, vilka är
mycket skyddsvärda och utgör en prioriterad naturtyp enligt EUs AHD. En‐
bart de av militären tidigare påverkade områdena sydost om körvägen
samt själva hamnområdet får därför användas som LIS‐område.
Detsamma gäller den markerade platsen för uppställning av husbilar/‐
vagnar, vilken inte får förläggas till den markerade platsen. Vid en eventuell
exploatering får inte heller de skyddsvärda marktyperna i omgivningarna
användas för t.ex. upplag, körning el. likn., vilket tyvärr ofta är fallet vid
byggnation. Dåliga exempel på detta finns t.ex. på Furildens södra delar,
väster om Kuse och vid Bilmuséet i Västerhejde, där skyddsvärda och
undantagna arter och miljöer vid tillståndsgivningen för bebyggelsen
istället påverkats som en sekundär effekt vid exploateringen. I FÖP skall det
därför skrivas in som ett krav att omgivande marker absolut inte får
användas av en eventuell exploatör.
GBF kan, med hänvisning till ovan nämnda synpunkter rörande översikts‐
planen, därför acceptera den hästgård som planeras vid F. Den verkar
enligt tillgängliga satellitbilder vara placerad på djupare jord, som i
dagsläget används för bete, alltså inte på den alvarmark som finns i
omgivningarna. En hästgård kan istället bli positiv för dessa alvarmarker
runt gården, om dessa utnyttjas för bete av hästarna och därmed hålls
öppna till gagn för flora och fauna.
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När det gäller stugområdet i de glesa kalktallskogarna vid A är GBF
fortsatt negativt inställd till denna exploatering. Enligt bifogade skisser är
huvuddelen av stugorna placerade i skogens kanter och i gläntor av skogen.
I kanterna och gläntorna finns i dagsläget betad alvarmark, en miljötyp
som är prioriterad enligt EUs Art‐ och habitatdirektiv. Detsamma gäller
själva hällmarkstallskogen, vilken kan betecknas som västlig taiga, med
samma prioritet enligt nämnda direktiv. Statusen för dessa två miljöer,
vilka rapporterades med ogynnsam bevarandestatus i Boreal region (läs
Gotland) av Sverige till EU hösten 2013, kommer att ytterligare försämras
om verksamheten tillåts. Miljöerna intar en dominerande ekologisk roll i
området. Att tillåta en byggnation i detta område strider därför mot EU‐
direktiv och unionsrätten och kan inte tillåtas.

När det gäller Klintsbrovik har GBF tidigare kunnat acceptera en
exploatering i själva kalkbrottet och vid hamnen, områden som redan är
starkt påverkade av människan och med mindre naturvärden. Område C
accepteras därför av GBF, dock med de förbehåll avseende avlysning av
intilliggande marker under bebyggelsefasen, vilka tidigare framförts av GBF
enligt ovan.
Uthyrningsstugorna enligt område B har dock till stora delar hamnat
utanför kalkbrottet och de redan påverkade markerna. Detta gäller särskilt
de fem stugorna nordväst om körvägen mot hamnen, de tre i skogsdungen
nordost om och de två i skogsdungen sydost om kalkbrottet. Dessa stryks i
planen. Kvar blir de fem stugor, som tycks vara placerade i kalkbrottet, vilka
accepteras av GBF. Med tvekan kan föreningen också tillåta de fem
stugorna, som enligt skisserna är placerade i de små skogsdungarna mellan
kalkbrottet och hamnen. Som kompensation för de resterande stugorna (10
st.) kan istället ett boende med lägenheter anordnas i anslutning till
område C. Dessa lägenheter kan då erhålla en högre standard än de
tidigare planerade stugorna.
GBF anser i övrigt att en noga genomförd biologisk inventering av hela
området måste företas innan beslut tas om en exploatering inom
fastigheten. Denna inventering måste omfatta botaniska, mykologiska,
ornitologiska och entomologiska värden. Alvarmarker och kalktallskogar
har tidigare visat sig innehålla många skyddsvärda arter inom dessa
organismgrupper. En MKB sammanställs därefter med bedömning av
områdets naturvärden.
Samhällsbyggnads‐
förvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen är väl medveten att det krävs noggrann
inventering innan man kan bedöma exakt utformning på en framtida
exploatering, speciellt inom område A, men det är utifrån denna
inventering förutsättningarna klarläggs och inte från en allmän oro att
värden eventuellt kommer att försvinna. Föreslagen etablering har utifrån
tillgänglig naturvårdsinformation anpassats till detta för att inte skada
deras värden. I kommande detaljplanearbete kommer denna inventering
redovisas och byggrätter anpassas utifrån detta.
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Eriksson/Svalbacke
Fastighetsägare Dämba
1:42, S29
Bilaga med foton finns

Synpunkter och invändningar rörande Program för Fårö Dämba
(Klintsbrovik) och då första hand
Delområde F ‐ Permanentbostad.
Vad man tänker sig är "en större byggrätt t ex en hästgård eller liknande,
för permanent bruk som även kan inrymma någon mindre småskalig
verksamhet." Inritade är ett par ganska stora byggnader alldeles intill vår
tomt I:42!
Den del av området som ligger väster om den kalmark som gränsar till
stora vägen består av bördig åkermark och har under lång tid även
används som åker för de som bebott vår bostad norr därom, i dag är den i
stället använd som lammbete.
När vi fick köpa vår gård 1960 från AB Cellulosakalksten hade vår förfader
Albert Pettersson haft den som tjänstebostad sen början av 1900‐talet. Vi
ville redan då behålla hela gården dvs inklusive den åker som i dag ligger
söder om vår tomt eftersom vi ansåg att allt är en enhet och att åkern hade
odlats under lång tid av oss. Av någon anledning blev det inte så. Vi vill
fortfarande mycket gärna köpa det området. Vi skulle i så fall utveckla det
på ett sätt som bevarar miljön som det odlingslandskap, som enligt
Program för Fårö Dämba 1:45 är så omistligt för Sverige och det skulle
medföra att gården fick tillbaka det utseende den en gång haft och skulle t
ex var lämplig för ekologisk odling.
Under punkt nr 3 på sid 5 talas om bebyggelse som "smälter in i" naturen,
det kan man ju knappast påstå att en hästgård och annan verksamhet
skulle göra, tvärtom. På sid 4 under Förutsättningar står just om
odlingslandskapet som omistligt för Sverige, varför då bygga stora hus på
bördig åkermark?
Det bör således inte bli aktuellt att gräva för hus i åkern vilket ju dessutom
först skulle kräva en ordentlig genomgång av vad som kan finnas gömt
under och i åkerjorden. Det är nämligen möjligt att där kan finnas
stenålderlämningar, eftersom det för över I00 år sedan hittades en
stenåldersyxa vid bruk av jorden. Denna yxa är i vår ägo. Till yttermera
visso är det möjligt att den mycket gamla vattenkälla som finns inuti vår
syrenhäck vättande mot åkern kan vara av mycket gammalt datum och
kanske har samband med fyndet av yxan. Källan är inte dokumenterad mer
än av kännare och betraktad som "troligen mycket gammal". Den är inte
använd på över hundra år men vi ser till den sedan vi fått veta att den
möjligen kunde härröra från stenåldern. Det borde vara intressant med en
utgrävning och undersökning.
När det gäller anläggandet av en hästgård intill vår bostad känner vi oss
alltså utomordentligt negativa. Hästskötsel på södra sidan om oss skulle
självklart komma att till allt annat väsentligt minska affektions‐, bruks‐ och
ekonomiskt värde på vår fastighet samt förutom både ökat antal flugor och
lukt även innebära risk för vattenbrist hos oss, där torra somrar redan
medför uttorkning av brunn. Rörande den "småskaliga verksamhet" som
också tas upp som förslag för området speglar hur det länge sett ut. Det är
även många turister intresserade av att få uppleva utan att klumpas ihop
så som programmet beskriver. Resurser behövs dessutom i allra högsta
grad till cykelväg från Broa och norr/österut.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att en etablering av verksamhet
enligt programmets definition för område F är lämplig även om klagande
inte ser något positivt med denna ev framtida etablering. Vidare framförs
behov av framtida cykelväg för att klara en ökad turistström, vilket är
parametrar som får hanteras i framtida detaljplanering.

Samhällsbyggnads‐
förvaltningen

Naturskyddsföreningen
2015‐02‐11, S30

Naturskyddsföreningen Gotland lämnar härmed följande synpunkter på
rubricerat programförslag.
I den fördjupade Översiktsplanen för Fårö slås fast att tillkommande
bebyggelse ska ske i anslutning till befintlig bebyggelse och att
oexploaterad mark som inte ligger i anslutning till befintlig bebyggelse ska
förbli oexploaterad. Detta för att bevara den unika natur och miljö som de
betade utmarkerna på Fårö utgör. Vi me‐nar att det är viktigt att hålla fast
vid detta. I föreliggande förslag vill man testa att frångå denna princip
genom försiktig bebyggelseexploatering i tidigare oexploate‐rad betad
utmark (område A i planen).
Vi hävdar att de goda intentioner som planen beskriver, inte kommer att
hålla i det långa loppet. Området riskerar att ”villafieras” och privatiseras,
och den fortsatta beteshävden försvåras. Området kommer att uppfattas
som exploaterat. Exploate‐ring enligt plan kan också så småningom utgöra
argument för ytterligare bebyg‐gelse i området, eftersom det då kan
motiveras med att det utgör komplettering av befintlig bebyggelse. Vi anser
därför att område A ska utgå ur planen.
När det gäller planerna nere vid Klintsbrovik, berör det ett område som
redan är påverkat av tidigare verksamheter, och kan kanske exploateras
enligt plan, trots att det handlar om ett område inom strandskydd. Vi har
inga detaljkunskaper om eventuellt störningskänsliga hotade arter som kan
finns i området. Det krävs alltså att en ordentlig naturvärdesinventering
föregår eventuella tankar på detaljplane‐läggning av detta område.

Samhällsbyggnads‐
förvaltningen

Naturskyddsföreningen tror inte att programmets goda intentioner komma
att hålla i det långa loppet. Område A riskerar att "villafieras" och priva‐
tiseras och att den fortsatta beteshävden försvåras och att området kom‐
mer att uppfattas som exploaterat. Vidare framförs att exploatering enligt
detaljplan så småningom kan utgöra argument för ytterligare bebyggelse,
eftersom det då kan utgöra komplettering till befintlig bebyggelse.
Det är just därför område A ska detaljplaneläggas för att undvika oönskad
kompletteringsbebyggelse och framtida önskemål på ytterligare bebyg‐
gelse. Vad som politiskt händer i en framtid kan vara svårt att förutse men
föreliggande förslag ska regleras med en detaljplan och att då i framtiden
ändra eller komplettera bebyggelsen är inte möjligt då det är detaljplanens
byggrätter som gäller och det finns ingen alternativ kompletteringsmöjlig‐
het, vilket är en avgörande skillnad mot en lokalisering, som endast
godkänns med bygglov.

Jan Brohmé
2015‐02‐14, S31

Tyvärr så ser vi inga positiva saker med en byggnation och utveckling av
området. Främst borde nybyggnationen leda till att trafikeringen av vägen
ner mot sundet ökar kraftigt vilket både påverkar oss boende i området och
djurlivet negativt. Vi anser alltså att det är stor risk att målet att uppnå en
”nedtonad trafikmiljö” misslyckas. Detta drabbar oss särskilt hårt då vår
fastighet gränsar till den berörda vägen.
I förslaget påstås att den omfattande byggnation som planeras nere vid
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sundet (bryggor, bastu etc. (delområde D och E)) ska öka tillgängligheten
för oss som bor i området. Det skulle snarare kännas som att vi inkräktar på
annans egendom om vi skulle röra oss i området eller nyttja dessa
faciliteter. Denna byggnation skulle således leda till att vi som boende i
området kommer att uppleva minskad tillgång till denna plats.

Vi ser det som omöjligt att behålla den unika naturens egenskaper om den
byggnation som planeras genomförs. Detta gäller särskilt för delområde A,
E och D. Den ökade exploateringen riskerar även att resultera i ökad
nedskräpning. Vi är inte intresserade av vare sig ökade möjligheter till lek
och samvaro eller restaurangverksamhet inom området. Det viktiga för oss
är att naturen och den lugna miljön bibehålls.
Det finns ju utbyggda fritidsområden med vatten och avlopp på Fårö som
går att utöka. I dessa områden finns även klart med vägar, handel,
restauranger, nöjen och övrig service. Inte att förglömma så är
badstränderna det viktigaste av allt som flertalet turister besöker Fårö för. I
det tänkta området finns ingen naturlig sandstrand och jag tror inte att
besökarna vill komma till en konstgjord strand på en paradisö som
turistnäringen kallar Fårö.
Jag som under hösten 2015 byggt avlopp vet hur besvärligt och dyrt det blir
och hur begränsad man är vad man får tillstånd från Region Gotland att
göra. I det tilltänkta området med berg i dagen borde det vara omöjligt att
räkna hem på dessa få fastigheter.
Det man brukar få höra om man vill göra något är att stora delar av ön är
riksintresse för naturvård eller fornminnen och då rättar vi in oss för vi är
rädda om miljön på Fårö.
Vi tycker att förslaget är förkastligt och inte ekonomiskt försvarbart.
Samhällsbyggnads‐
förvaltningen

Fortifikationsverket har hos Region Gotland gjort en förfrågan om framtida
markanvändning på fastigheten Fårö Dämba 1:45. Samhällsbyggnadsför‐
valtningen kan, efter att ha fått uppdrag av byggnadsnämnden att upprätta
ett program, se möjligheter att varsamt åstadkomma ett civilt nyttjande av
detta område.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby den14 mars 2017

Anders Rahnberg
planchef
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2013/2073
21 mars 2017

Monica Tingström

Byggnadsnämnden

OTHEM STRANDRIDAREGÅRDEN 1
Granskning
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att sända ut planförslaget
för granskning

Sammanfattning

Ansökan om planbesked inkom 2013-08-14 med önskan om planändring från
allmänt ändamål till att möjliggöra för bostäder, kontor eller liknande som kan vara
möjligt utifrån det användningssätt som kan anses lämpligt utifrån dess läge,
intilliggande bebyggelse m.m. I enlighet med beslut i regionstyrelsen (Rs § 287, 201211-01, och Rs § 136, 2013-05-30) ska fastigheten, som ägs av regionen, säljas för att
uppnå lokaleffektivitet.
Ansökan omfattar ny detaljplan med möjlighet att dela fastigheten.
Ärendebeskrivning

Planförhållanden

Översiktsplan Bygg Gotland 2025 anger: område för detaljplaner, område där
fördjupad översiktsplan (FÖP) ska tas fram.
FÖP Slite centrum (1993-12-13) anger; allmänt ändamål, värdefull kulturmiljö.
Stadsplan 09_OTH_centrala delen, söder om Storgatan anger; Allmänt ändamål i två
våningar.

Motivering till att miljökonsekvensbeskrivning krävs/ inte krävs

Vid en behovsbedömning från 2013 bedömdes inte en delning av fastigheten och
ändrad användning till bostäder eller kontor ha någon påverkan på natur, kultur,
1 (4)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2013/2073

allmänhet eller något riksintresse. Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde
bedömningen att ett genomförande av planändringen inte medförde en negativ
miljöpåverkan. Länsstyrelse gjorde i ett yttrande 2014-01-15 samma bedömning som
Region Gotland.
Bedömningen grundade sig på en förfrågan där inte några nya byggrätter skulle
möjliggöras inom fastigheten. En ny behovsbedömning bedöms inte behövas då en
kulturvärdesinventering gjorts. Kulturvärdesinventeringen ligger till grund för
detaljplaneförslaget.

Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2013-12-12 § 281, med beslut om
planuppdrag.
Syftet med planläggningen är att möjliggöra en försäljning av fastigheten genom att
ändra användningen från allmänt ändamål i gällande detaljplan till bostäder. Det
centrala läget och den kulturhistoriska miljön gör fastigheten till ett trevligt område
för boende.
Planförslaget innebär en försiktig exploatering som underordnar sig de
kulturhistoriska byggnaderna. Fastigheten föreslås också kunna styckas.
Samråd

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2016-12-07, § 238 , med beslut om
samråd.
Samråd har genomförts med planförslag daterat 2016-11-23. De yttranden som
inkommit finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter och de åtgärder som dessa har föranlett har redovisats i en
samrådsredogörelse.
Följande ändringar av förslaget har skett:
•
•
•
•
•

Skyddsbestämmelserna för den kulturhistoriska bebyggelsen har kompletterats.
Möjligheten att bygga takkupor har tagits bort.
Beskrivningen har förtydligats under rubriken bebyggelseområden.
Byggrätterna för nya byggnader har justerats
Redaktionella ändringar har gjorts.

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan, daterat 201704-05. Gjorda ändringar följer syftet med planläggningen och förvaltningen bedömer
att förslaget kan skickas ut för granskning.

Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2017-03-21
Planbeskrivning med kulturvärdesinventering
Plankarta
Samrådsredogörelse
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2013/2073

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Monica Tingström
Fysisk planerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Teknikförvaltningen/mark

Sökande
Region Gotland, Roger Möller, SBF, 62181 VISBY
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Ladugården från 1700-talet

Förslag till detaljplan för

Othem Strandridaregården 1 m.fl.
Region Gotland

Granskning
Ärendenr: BN 2013/2073
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-04-05
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HANDLINGAR
Till planförslaget hör följande handlingar:
 Planhandling
 Kulturvärdesinventering
 Plankarta
 Grundkarta
 Fastighetsförteckning

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten detaljplan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000vxl
e-post: sbfplan@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
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Planen hanteras enligt PBL 2010. Beslut om planuppdrag fattades av
byggnadsnämnden i Region Gotland 2013-12-12.
Planens syfte och
huvuddrag

För att möjliggöra en försäljning av Othem Strandridaregården 1, som ägs
av Regionen, är syftet med detaljplanen att ändra användningen från
allmänt ändamål till bostäder. Det centrala läget och den kulturhistoriska
miljön gör fastigheten till ett attraktivt område för boende.

Strandridaregården är utpekad som mycket vacker och värdefull miljö i en
kulturhistorisk miljö- och byggnadsinventering, Länsmuseet 1991.
En kulturvärdesinventering har gjorts av Gotlands museum 2016 och
bifogas detaljplanen.
Med stöd av kulturvärdesinventeringen föreslås en försiktig exploatering
som underordnar sig de kulturhistoriska värdena. De befintliga
byggnaderna får inte rivas eller förvanskas och nya byggnader har fått
utformningsbestämmelser. Om fastigheten styckas är det viktigt att
trädgårdens historia med svagt synliga spår av odlingsbäddar som visar
tullboställets koppling till självhushållning även i framtiden kan avläsas.
Gårdsmiljön får inte påverkas t.ex. genom avgränsningar mellan
fastigheterna.
Bedömning av miljöpåverkan

Vid en behovsbedömning från 2013 bedömdes inte en delning av
fastigheten och ändrad användning till bostäder eller kontor ha någon
påverkan på natur, kultur, allmänhet eller något riksintresse.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde bedömningen att ett
genomförande av planändringen inte medförde en negativ miljöpåverkan.
Länsstyrelse gjorde i ett yttrande 2014-01-15 samma bedömning som
Region Gotland.
Bedömning grundade sig på en förfrågan där inte några nya byggrätter
skulle möjliggöras inom fastigheten. Med stöd av
kulturvärdesinventeringen 2016 föreslås en mindre exploatering som inte
bedöms påverkar det kulturhistoriska värdet negativt. En ny
behovsbedömning bedöms inte krävas.

PLANDATA
Lägesbestämning
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Areal

Planområdet omfattar cirka 3400 kvadratmeter.

Markägoförhållanden

Marken ägs av Region Gotland.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

I gällande översiktsplan Bygg Gotland 2025 pekas området ut som
detaljplanelagt och som ett område där en ny fördjupad översiktsplan ska
tas fram.

Detaljplaner
förordnanden m m

Området omfattas av detaljplan för centrala delen av Slite, område söder
om Storgatan, antagen 1972-06-12. I detaljplanen är markanvändningen för
området allmänt ändamål.
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 §, miljöbalken (MB) jämlikt 4
kap 1 § MB. Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet.
Åtgärder får inte medföra att Gotlands samlade natur- och kulturvärden
påtagligt skadas.
Regionstyrelsen beslutade 2012-11-01, § 287 och 2013-05-30 § 136 att
sälja ett antal fastigheter för att uppnå lokaleffektivitet varav Othem
Strandridaregården 1 var en av dessa. Då Othem Strandridaregården 1 i
gällande detaljplan anger ”Allmänt ändamål” kan den inte säljas förrän
gällande detaljplan ändrats.

Kommunala beslut
i övrigt

Byggnadsnämnden gav 2013-12-12, § 281, samhällsbyggnadsförvaltningen
i uppdrag att upprätta detaljplan för Othem Strandridaregården 1 för att
möjliggöra bostäder, kontor m.m.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

De tre byggnaderna på fastigheten omges av en stor tomt med fruktträd och
stora lövträd. Marken sluttar från + 8.2 meter i nordost till + 4.0 meter i
söder. Längs Badhusgatan och Storgatan finns en allé som är
biotopskyddad. Allén bildar ett sammanhållet gaturum.
För att inte påverka den biotopskyddade allén får inte byggnader eller
parkering anläggas i nära allén. För träden inom fastigheten krävs marklov
för trädfällning. Något eller några träd kommer i konflikt med infarten till
parkeringsplatsen.
De svagt synliga spåren efter odlingsbäddar ger en bild av trädgårdens
historia och visar tullboställets koppling till självhushållningsekonomin. Med
föreslagen placering av nya byggnadet kan tidigare användning av
fastigheten även avläsas i framtiden.

Geotekniska
förhållanden

En geoteknisk undersökning ska göras innan detaljplanen antas.

Radon

Fastigheten ligger inom lågriskområde för radon. Enligt Region Gotlands
riktlinjer ska radonskyddad konstruktion krävas om inte platsspecifika
mätningar visar att behov inte föreligger.

Fornlämningar

Centrala Slite hyser rester av ett omfattande gravfält från vikingatid.
Fastigheten är belägen inom område som kan omfatta område för möjliga
hamnlägen. Arkeologisk undersökning ska göras innan detaljplanen antas.
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Bebyggelseområden
Fastigheten bedöms vara lämplig för boende. De tre befintliga byggnaderna
tullhuset, brygghuset och ladugården får inte rivas eller förvanskas och har
skyddsbestämmelser i detaljplanen enligt plan- och bygglagen 4 kap 16§
punkt 4. För att möjliggöra ett optimalt utnyttjande av fastigheten tillåts en
försiktig exploatering i form av nya byggrätter som underordnar sig den
kulturhistoriska bebyggelsen.
Hela den befintliga bebyggelsen är särskilt värdefull ur kulturhistorisk
synpunkt (plan- och bygglagen 8 kap 13 §).
Tullhuset, uppfört 1883, är ett välbyggt hus utan källare med tegelstomme.
Exteriört finns en för Gotland ovanlig välartikulerad tegelfasadsutsmyckning
med skarpt skurna gesimser och modulerade fogar, allt i ett mycket gott
skick. Takhöjden är tre meter på nedervåningen och vinden är delvis
oinredd. Byggnadsytan är 140 kvadratmeter
Interiört finns kakelugnar, rumsindelning och snickerier såsom
fönstersmygar, dörrar och trappräcke bevarade.
Byggnaden står idag oanvänd.
Tullhuset från nordost

Huset har höga kvaliteter som ska bevaras och tas hänsyn till vid
ombyggnad.
Huset har i detaljplanen fått skyddsbestämmelser.
Planbestämmelser;
q1 - Byggnaden får inte rivas och håltagningar i fasad får inte göras
q2 - Fasader ska bevaras med följande detaljer: Skorstenar, tegel, gesims,
listverk, fogningsteknik och stensockel
q3 - Dörrar, foder, socklar, fasta snickerier (ej kök), kakelugnar och
murstockar ska bevaras
k1 Ändring och underhåll ska ske med ursprungliga byggnadsmaterial och
byggnadstekniker (se beskrivning och administrativa bestämmelser)
k2 Tak får kompletteras med takfönster
Beskrivning k1
Tullhus: Underhåll av plåttak och ska genomföras för att bevara och vid
behov byta ut med motsvarande utformning såsom skivtäckt, falsad plåt
med förskjutna skarvar. Plåt ska inte vara färdiglackad utan målas (svart)
efter läggning. Plåttaket får kompletteras med upp till tre takfönster per
takfall. Nya takfönster får vara max 60 x 100 cm i karmyttermått. Underhåll
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av tegel ska genomföras för att bevara och vid behov ersätta tegel med
motsvarande utformning och fogningsteknik. Tegelstenar ska muras och
fogas med kalkbruk och rundade fogar. Gesimser och listverk ska lagas
med kalkbruk och målas med kalkfärg, bruten vit. Stensockel ska lagas med
kalkbruk och vid behov ersättas med kalksten med motsvarande
utformning. Trappor ska vara av sten. Fönster och dörrar ska i första hand
bevaras och vid behov ersättas med motsvarande vad gäller material
(massivt trä), utformning (treluft med fast tvär- och mittpost,
spegelindelning, utåtgående). Dörrar och fönster ska målas med linoljefärg i
grön (kromoxid eller grönjord) kulör.
Brygghuset är ett välbyggt stenhus med höga materialkvaliteter och
många bevarade originaldetaljer som dörrar, foder, köksspis m.m.
Kulturhistoriskt värdefulla detaljer är stommen inklusive bjälklag, kök och
snickerier.
Planbestämmelser;
q1- Byggnaden får inte rivas och håltagningar i fasad får inte göras
q4- Fasader ska bevaras med följande detaljer: Skorsten, gesims och
stensockel
q5- Interiört ska dörrar, foder, socklar, fasta snickerier, murstock, öppen spis
och kalelugn bevaras
k1 Ändring och underhåll ska ske med ursprungliga byggnadsmaterial och
byggnadstekniker (se beskrivning och administrativa bestämmelser)
k2 Tak får kompletteras med takfönster
Beskrivning k1
Brygghus: Taket får bytas ut mot papp eller plåt. Papp ska läggas i våder
med slät- eller listtäckning. Plåt ska vara falsad, skivtäckt med förskjutna
skarvar. Plåt ska inte vara färdiglackad utan målas (svart) efter läggning.
Taket får kompletteras med upp till två takfönster per takfall. Nya takfönster
får vara max 50x80 cm i karmyttermått. Underhåll av puts ska genomföras
för att bevara och vid behov byta till motsvarande puts vad gäller
sammansättning (fett kalkbruk), påslagningsteknik (slätputs) och avfärgas
med kalkfärg i rosa (engelsk röd eller järnoxidröd) kulör. Underhåll av
gesims ska göras med kalkbruk och målas med kalkfärg (bruten vit). Dörrar
och fönster ska i första hand bevaras och vid behov ersättas med
motsvarande avseende material (massivt trä), utformning (tvåluft med fast
mittpost och glasbrytande spröjs, brädtäckning, utåtgående). Dörrar och
fönster ska målas med linoljefärg i brun (umbra eller järnoxidbrun) kulör.
Husets nordöstra sida är fönsterlös. För att få en bra planlösning kan
fönster tas upp. Vinden kan göras tillgänglig för boende.
Brygghuset från sydväst
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Ladugården är uppförd under 1700-talet (se framsidan) och är den enda
byggnad som finns kvar efter den gamla strandridaregården. I stort sett
inget av den gamla inredningen är bevarad. Spiltor har delvis rekonstruerats
som en del av hembygdsföreningens museum. Kulturhistoriskt värdefulla
detaljer är stommen.
Planbestämmelser;
q1- Byggnaden får inte rivas och håltagningar i fasad får inte göras
k1 Ändring och underhåll ska ske med ursprungliga byggnadsmaterial och
byggnadstekniker (se beskrivning och administrativa bestämmelser)
Beskrivning k1
Ladugård: Underhåll av taket ska genomföras för att bevara och vid behov
byta ut med motsvarande utformning såsom falor i trä med motsvarande
dimensioner. Falorna ska behandlas med tjära. Underhåll av puts ska
genomföras för att bevara och vid behov byta till motsvarande puts vad
gäller sammansättning (fett kalkbruk), påslagningsteknik (slätputs) och
avfärgas med kalkfärg i bruten vit kulör. Dörrar och fönsterluckor ska i första
hand bevaras och vid behov ersättas med motsvarande avseende material
(massivt trä), utformning (brädtäckning, utåtgående). Dörrar och
fönsterluckor ska målas med linoljefärg i grön (kromoxid eller grönjord)
kulör.
Othem-Boge hembygdsförening har nyttjanderätt till brygghuset och
ladugården med tomt och del av Österby 1:107 numer del av Slite 4:17.
Nyttjanderätten upphör 2020-06-30.
Nya byggnader
För att ta hänsyn till den kulturhistoriskt viktiga miljön ges endast möjlighet
till en mindre exploatering. En byggrätt har lagts in mellan tullhuset och
brygghuset som möjliggör en byggnadsyta på ca 100 kvm.
Nordost om brygghuset föreslås del av Slite 4:17 tillföras
Strandridaregården 1. Området kan bebyggas med en ny byggnad där det
tidigare fanns en byggnad, se karta sid 9. Med en ny byggnad i detta läge
blir det en mer sammanhållen gatubild mot Lotsbacken. Byggrätten medger
en koppling mot brygghuset eller en fristående byggnad. Det är dock viktigt
att brygghuset och gesimser inte påverkas negativt. Byggrätten medger
endast att byggnaderna kan byggas samman på en mindre yta så att
brygghuset även i fortsättningen kan ses som en egen byggnad.
Byggnadsytan begränsas till 100 kvm. Att tillåta en koppling mellan
brygghuset och en ny byggnad innebär att brygghuset lättare kan bevaras.
För att möjliggöra ett boende efter dagens behov kan en koppling till en ny
byggnad möjliggöra ett optimalt boende.
Byggrätterna medger en viss flexibilitet för att möjliggöra en optimal
placering och utformning.
Byggnaderna ska underordna sig de båda kulturhistoriskt värdefulla husen.
Byggnadshöjd och taknockshöjd är satta med hänsyn till de befintliga
husen. Tullhusets byggnadshöjd (underkant gesimser) är på lägsta stället +
4.75 meter över befintlig markhöjd och taknockshöjden är + 9.32 meter. För
brygghuset är motsvarande höjder + 3.78 respektive + 7.03 meter över
befintlig markhöjd. För nya byggnader tillåts en högsta byggnadshöjd på +
3.5 och högsta nockhöjd + 5.5 meter.
Särskilda utformningsbestämmelser för nya byggnader har införts i
detaljplanen.

__________________________________________________________________________________
7 (14)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
GRANSKNING
BN 2013/2073
Othem Strandridaregården 1 m.fl.
2017-04-05
____________________________________________________________________________________________

Planbestämmelse
f - Fasadmaterial ska vara puts eller trä. Tak ska vara falsad, skivtäckt plåt
som målas svart. Fönster och dörrar ska vara av massivt trä, ev. spröjsar
ska vara glasbrytande och fönster ska ha fast mittpost. Puts ska målas med
kalkfärg. Fasadträ ska målas med slamfärg eller linoljefärg. Snickerier ska
målas med linoljefärg.
Tomtens västra del mot Badhusgatan får inte bebyggas med undantag av
mindre komplementbyggnad.
Komplementbyggnader

Komplementbyggnad tillåts inom fastigheten, korsmark, till en största
byggnadsyta på 20 kvm och högsta totalhöjd på 3.5 meter. Placeringen har
inte preciserats då bästa läge beror på hur fastigheten utnyttjas. Lämplig
placering bestäms i bygglovet. Fasader ska vara av trä i dämpad färg och
tak av papp.

Utökad lovplikt

Planområdet ligger i ett område som utgör sådan värdefull miljö som avses i
9 kap 8 § PBL (plan- och bygglagen). Bedömningen är att planområdet med
dess höga kulturvärden ställer stora krav på utformningen av bebyggelsen.
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 för stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen. Vidare framgår att bebyggelseområdets särskilda historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas.
Eftersom området utgör en värdefull miljö utökas den generella lovplikten
genom bestämmelser.
Vissa av de bygglovfria åtgärder som redovisas i 9 kap PBL bedöms kunna
påverka den kulturhistoriskt värdefulla miljön. Därför införs utökad lovplikt
för komplementbyggnad/komplementbostadshus upp till 25 kvm,
tillbyggnader på max 15 kvm, takkupor (Attefallsåtgärder), friggebodar samt
fasadändring.

Fastighetsindelning

Tullhuset och brygghuset är placerade på en höjdrygg på tomten.
Byggnaderna är placerade där den tidigare strandridargårdens byggnader
låg. Det är också den mest naturliga placeringen och avspeglar de naturliga
förutsättningarna. Fastigheten utgör en kulturhistorisk helhet och det
historiska bebyggelsemönstret kan ännu avläsas.

Kartan visar läget för de tidigare
byggnaderna på höjdryggen.
Ladugården är den enda
byggnaden som finns kvar. Bild
från kulturvärdesinventeringen
2016.
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Vid eventuell delning av fastigheten är det viktigt att det kulturhistoriska
värdet bibehålls och att den tidigare användningen av fastigheten kan
avläsas. Därför tillåts inte avgränsning med staket, häck eller annan
markering av gränsen mellan fastigheterna.
Detaljplanen medger en utökning av fastigheten genom att del av Othem
Slite 4:17 i nordost. Justeringen görs för att få en bra avgränsning av
fastigheten. I väster mot Storgatan görs en mindre fastighetsreglering för att
överföra mindre del av Strandridaregården 1 till gatumark vilken redan idag
är gata. Vid Badhusgatans anslutning mot Storgatan möjliggörs en
hörnavskärning av trafiksäkerhetsskäl.
Om fastigheten delas ska parkeringsplatsen utgöra en
gemensamhetsanläggning.
Arbetsplatser, övrig
bebyggelse

Kringliggande bebyggelse utgörs av livsmedelshandel och bostäder.
Slitebadens hotell är beläget nordost om planområdet.

Offentlig service

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

Kommersiell service

I Slite centrum finns allehanda kommersiell service.

Tillgänglighet

BBR:s regler för tillgänglighet ska följas. Undantag kan göras i
kulturhistoriskt värdefulla byggnader, vilket bedöms i bygglovskedet.

Kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse

Bebyggelsen och miljön är i kulturhistorisk miljö- och byggnadsinventering,
Länsmuseét 1991 utpekat som mycket vacker och värdefull bebyggelse och
miljö. De tre byggnaderna är beskrivna i inventeringen.
Tullhusbyggnaden byggdes 1893 sedan den gamla (1700-tal ?)
strandridaregården rivits. Det är en estetiskt tilltalande byggnad med vackra
detaljer såsom gesims, små takfönster. Brygghuset är uppfört 1893 och
fähuset är troligen från 1700-talet.
I samband med aktuellt planförslag har en kulturvärdesinventering 2016
upprättats av Gotlands Museum, och bifogas planbeskrivningen

Friytor
Lek och rekreation

Tomten utgörs av stora grönytor med fruktträd och stora träd. Den relativt
stora tomten erbjuder möjligheter till lek och rekreation.

Naturmiljö

Lotsbacken och badstranden ligger mycket nära planområdet. Badstranden
med Badhusparken och tennisbanor erbjuder stora möjligheter till motion
och avkoppling. Lotsbacken med kvarnen finns i närområdet. Lotsbacken
tillsammans med Lillugnsrev är i gällande detaljplan utlagda som parkmark.
I planprogram för Slite strand m.m. är Lotsbacken utpekat som grönområde.
En strandpromenad finns mellan Sju Strömmar och Lotsbacken.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Planområdet omgärdas av Badhusgatan i söder, i väster Storgatan och
Kronbrunnsgatan samt i norr av gatan Lotsbacken. I sydost finns
Åldermansgränd.

Kollektivtrafik

Busshållplats för kollektivtrafiken finns vid Stationsgatan ca 400 meter från
planområdet samt vid vårdcentralen och äldreboendet Kilåkern ca 300
meter från planområdet.
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Idag trafikeras Slite med cirka 10 turer/dag.
Parkering, angöring
och utfart

Idag sker angöring från Badhusgatan. Tillfarten föreslås ligga kvar för att
inte påverka tomten med nya tillfarter.
Parkeringsplatser anordnas på den egna fastigheten enligt Region Gotlands
parkeringsriktlinjer. En yta vid tillfarten anger att parkeringsplats får
anläggas. För att inte påverka trädallén tillåts inte parkering intill den.
Parkeringen och tillfarten kan bilda en egen fastighet och ska utgöra en
gemensamhetsanläggning om fastigheten delas. Parkeringen och tillfarten
får inte hårdgöras.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Fastigheten är kopplad till Region Gotlands VA-nät.

Dagvatten

Dag- och dräneringsvattnet för området ska omhändertas enligt gällande
krav. I första hand och i största möjliga utsträckning ska ett lokalt
omhändertagande tillämpas och det ska fördröjas inom fastigheten innan
det leds vidare till det allmänna dagvattennätet.

Uppvärmning

Inom tätbebyggt område är fjärrvärme den mest miljövänliga
uppvärmningen.
Geab:s fjärrvärmeledning passerar fastigheten längs Storgatan. Fastigheten
kan kopplas till fjärrvärmenätet.

Brandsäkerhet

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

El

Fastigheten är ansluten till GEAB:s nät.

Tele

Så långt möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att
undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med
flyttning.

Avfall

Avfallshantering sker genom Region Gotlands försorg. Plats för källsortering
skall finnas.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
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 översiktligt beskriva hur det ska ske.
Planområdet omfattar fastigheten Gotland Othem Strandridaregården 1,
som är beläget centralt i Slite intill torget, samt del av fastigheten Gotland
Othem Slite 4:17. Marken ägs av Region Gotland. Beslut om försäljning av
fastigheten Gotland Othem Strandridaregården 1 finns och för att göra det
möjligt fordras att dagens markanvändning, allmänt ändamål, ändras för att
en köpare ska kunna använda fastigheten för annat ändamål. I det här fallet
bostadsändamål. I och med att regionen kommer att sälja marken för
bostadsbebyggelse/ändamål kommer köparen att vara ansvarig för
genomförandet av detaljplanen eftersom detaljplanen endast avser
infrastruktur och bostadsbebyggelse inom kvartersmark.
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Tidplan

Planarbetet för planområdet kommer att bedrivas enligt följande tidsplan:
Planprocess
Samråd
Granskning
Beslut om antagande i regionfullmäktige

Ansvarsfördelning

år 2017
januari 2017
april 2017
hösten 2017

Region Gotland kommer att tillsammans med kommande exploatör/köpare
samverka för att planområdet ska utvecklas i enlighet med detaljplanen.
Kommande exploatör/köpare ansvarar för att fastigheten, eller fastigheterna
om den delas upp i flera, ansluts till de allmänna gatorna och att de ansluts
till det allmänna regionala VA-ledningsnätet. Exploatören/köparen ansvarar
att berörd/-a fastighet/-er ansluts till elnätet, tele, fiber o dyl.

Huvudmannaskap

Eftersom detaljplanen inte omfattar någon allmän platsmark eller att allmän
VA-ledning kommer att anläggas inom planområdet uppkommer inget
huvudmannaskap för Region Gotland.

Genomförandevtal,
upplåtelse

Marken kommer i första hand att upplåtas genom markanvisning för
bostadsändamål för att få en ändamålsenlig utveckling av användningen av
marken. Förutom markanvisningsavtal ska exploateringsavtal upprättas
med exploatören/köparen liksom köpehandlingar. I exploateringsavtalet
regleras bl. a ansvaret för genomförandet av utvecklingen av planområdet
liksom krav på ekonomisk säkerhet i de delar som anses nödvändigt och för
de krav regionen ställer på ett genomförande. För överföring av del av
Gotland Othem Slite 4:17.

Upplåtelser

Planområdet som indelas i en eller flera fastigheter, vilka bildas i samband
med genomförandet av exploateringen/utvecklingen av området, säljs för
enskilt ägande.

Byggnation

Uppförande av bostadsbebyggelse och eventuella komplement samt
anläggande av parkering genomförs och bekostas av exploatören/köparen.
Det kommer troligtvis att ske över en viss tidsutsträckning. Någon tidsplan
för genomförandet i denna del är därför inte upprättad. All nödvändig
infrastruktur som behövs inom fastigheten/-erna genomförs och bekostas
av kommande exploatör/köpare.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,
gemensamhetsanläggning m m

Fastigheten får delas.
Parkering ska vara gemensam för de nya fastigheterna.
Något förvärv av mark/fastighet är inte nödvändig eftersom planområdet i
sin helhet ägs av Region Gotland.
Ändring av fastighetsindelningen kommer dels att ske genom
fastighetsreglering av del av Gotland Othem Slite 4:17 och dels i den
utsträckning som exploatören/köparen avser att ändra indelningen i
samband med genomförandet av detaljplanen och utveckling av området.
Vid eventuell indelning i flera fastigheter kommer bildandet av
gemensamhetsanläggning för parkering att bli nödvändig såsom gemensam
funktion för planområdet.
Liten del av fastigheten Othem Strandridaregården 1 överförs till Othem
Slite Vägmarken 1:1 för att reglera rådande förhållanden. Hörnavskärning
vid Bahusgatan – Storgatan möjliggörs också.
Del av planområdet anges såsom s.k. u-område för möjlighet att använda
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för allmänna underjordiska ledningar, vilka då säkerställs genom servitut .
Eventuella redan befintliga allmänna ledningar inom planområdet ska även
säkerställas med servitut.
Om Skanova tvingas vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar
för att möjliggöra exploatering ska den part som initierar åtgärden bekosta
den.

Ekonomiska frågor
Planekonomisk
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. Detta medför att den ekonomiska bedömningen blir översiktlig.

Plangenomförandeutgifter/inkomster

Utgifter och inkomster för Region Gotland:
Genomförandet av planen medför utgifter för iordningställande av
anslutningspunkter för VA i den utsträckning som indelning sker i flera
fastigheter och för genomförande av nödvändiga undersökningar och
utredningar samt upprättandet av detaljplanen. Några ytterligare
skattemedel fordras således inte för ett genomförande.
Regionens inkomster hänförs till försäljning av berörd fastighet samt mark
från Gotland Othem Slite 4:17 samt anslutningsgifter för VA i den
utsträckning som indelning sker i flera fastigheter.
Utgifter och inkomster för exploatören/köparen
Exploatörernas intäkter kommer i huvudsak att hänföras till hyresintäkter
och/eller försäljning av bebyggda fastigheter alternativt obebyggd fastighet
eller bostadsrätter. Genomförandet av planen medför utgifter för byggande
av bostadsbebyggelse, infrastruktur, fastighetsbildning, anläggande av
parkering m m. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader
som detaljplanen medför genom kommande exploatering för bostäder och
utveckling av planområdet kan detaljplanen antas ekonomiskt lönsam för
exploatören/köparen.
Utifrån den värdeökning och de utgifter som detaljplanen medför samt de
mervärden som uppkommer genom exploateringen får detaljplanen antas
ekonomiskt lönsam även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Sammantaget innebär det att detaljplanen kan genomföras.

Driftskostnader

I och med att detaljplanen inte omfattar någon allmän platsmark tillkommer
inga driftskostnader för regionen.

Tekniska frågor
Tekniska
undersökningar

Region Gotland har ansvar för och bekostar geoteknisk undersökning,
miljöteknisk undersökning och arkeologisk undersökning inom ramen för
detaljplanearbetet som säkerställer att marken är bebyggbar för avsett
ändamål.

Tekniska anläggningar

Planområdet ligger inom regionens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Anslutning ska ske till det regionala VA-nätet. Dag- och dräneringsvattnet för området ska omhändertas enligt gällande krav. I första hand och
i största möjliga utsträckning ska ett lokalt omhändertagande tillämpas och
det ska fördröjas inom fastigheten/-erna innan det leds vidare till det
allmänna dagvattennätet. Ledningar ska dimensioneras och anläggas enligt
gällande normer. Explotören/köparen ska samverka med GEAB för
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anslutning av el och fjärrvärme och Telia eller annan fiberoperatör för
anslutning till befintlig fiber. I nödvändig utsträckning ska utrymme och
rätten att lägga ner underjordiska ledningar medges, utan ersättning, av
exploatören/köparen inom berört område.
Kartförsörjning

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

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Natur- och kulturvärden
Riksintresse
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 §, miljöbalken (MB) jämlikt 4
kap 1 § MB. Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet.
Åtgärder får inte medföra att Gotlands samlade natur- och kulturvärden
påtagligt skadas. Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av
befintliga tätorter eller det lokala näringslivet.
Fastigheten planläggs för bostäder i centrala Slite och möjliggörs för
permanent boende. Riksintresset bedöms inte påverkas negativt.
Utanför planområdet gäller riksintresse för yrkesfisket. Avståndet är cirka
200 meter. Riksintresset bedöms inte påverkas negativt av föreslagen
detaljplan.
Kulturmiljö

Enligt den kulturvärdesinventering som upprättats av Gotlands Museum
2016 kan fastigheten kompletteras med ett fåtal byggnader som följer
bebyggelsemönstret och underordnar sig den befintliga kulturhistoriska
bebyggelsen.

Sociala värden
Barnperspektivet
(RF § 39/2010 och
RS § 264/2011)

Kommunfullmäktige har beslutat att en barnchecklista ska användas som
underlag vid all planering och beslut i nämnder då ärende berör barn under
18 år.
Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som berör barn
och barnens bästa är ständigt närvarande under ett planeringsarbete, då de
är förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande
säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Det tilltänkta bostadsområdet ska utformas tryggt och tillgängligt. Dess
närhet till strand och natur ger goda förutsättningar för en bra livsmiljö.

Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Kommunstyrelsen har beslutat att en checklista för jämställdhet ska
användas som underlag vid alla beslut i nämnder.
Bostäder utgör en komplettering till befintliga bebyggelseområden, vilket
redan i dag är en tillgång för alla. Områdets karaktär och utformning ger
goda förutsättningar för ett tryggt och jämställt boende.
Det är nära till naturområden och aktiviteter i närområdet.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planen innebär en förtätning i befintlig bebyggelsemiljö. Området är centralt
beläget med närhet till kollektivtrafik, offentlig och kommersiell service. Den
kulturhistoriska miljön gör det till en trevlig boendemiljö.

Hälsa och säkerhet
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Miljö- och riskfaktorer
- Biltrafik

Miljökvalitetsnormer

Detaljplanen omfattar ett fåtal bostäder. Ökningen av biltrafik är liten. Några
bullerproblem bedöms inte uppstå.
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas. Detaljplaneförslaget innebär
ingen påverkan på luft, buller eller vatten. Inga utsläpp tillkommer,
bostäderna generar inte buller och dagvatten tas omhand lokalt.

Administrativa frågor
Geomförandetid

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.
Under genomförandetiden finns en garanterad byggrätt enligt detaljplanen.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men det finns
ingen garanterad rätt att erhålla bygglov, rivnings- eller marklov. Regionen
kan efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan
att fastighetsägarna får någon ersättning.

Medverkande
tjänstemän

Roger Möller, TKF, markingenjör, genomförandefrågor
Kerstin, Jakobsson, SBF, kartingenjör, fastighetsförteckning, grundkarta.
Lena Beckman, SBF, planingenjör, plankarta, layout
Monica Tingström, SBF, fysisk planerare

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 23 november 2016

Anders Rahnberg
enhetschef plan

Monica Tingström
fysisk planerare
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning
gäller inom hela planområdet.

Varsamhet
q1

Byggnaden får inte rivas och håltagningar i fasad får
inte göras.

q2

Fasader ska bevaras med följande detaljer: Skorstenar,
tegel, gesims, listverk, fogningsteknik och stensockel

q3

Dörrar, foder, socklar, fasta snickerier (ej kök), kakelugnar
och murstockar ska bevaras

q4

Fasader ska bevaras med följande detaljer: Skorsten,
gesims och stensockel

q5

Dörrar, foder, socklar, fasta snickerier, murstock,
öppen spis och kakelugn ska bevaras

q6

Gårdsmiljön ska bevaras öppen. Stängsel eller annan
avgränsning mellan fastigheterna får inte sättas upp. Träd
och grönska ska behållas och förnyas (se administrativa
bestämmelser)

k1

Ändring och underhåll ska ske med ursprungliga
byggnadsmaterial och byggnadstekniker (se beskrivning
och administrativa bestämmelser)

k2

Tak får kompletteras med takfönster (se beskrivning)

g

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning
avseende parkering och tillfart

Planområdesgräns
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lovplikt gäller för byte, ändring och underhåll av tak,
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för Othem Strandridaregården 1 m.fl., Region Gotland
Byggnadsnämnden beslutade 2016-12-07, § 238 att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle samråda
med ett planförslag daterat 2016-11-23.
Planförslaget har under tiden 2016-12-16 till och med 2017-01-20 varit ute på samråd enligt 5:e
kapitlet, 20§, plan- och bygglagen. Inkomna yttranden (S1 –S8.) finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Med anledning av inkomna synpunkter har planförslaget reviderats i vissa avseenden. Nedanstående
ändringar och bemötanden ligger till grund för utställningsförslaget.

ÄNDRINGAR AV FÖRSLAGET EFTER SAMRÅDET
• Skyddsbestämmelserna för den kulturhistoriska bebyggelsen har förtydligats.
• Möjligheten att bygga takkupor har tagits bort.
• Beskrivningen har förtydligats under rubriken bebyggelseområden.
• Byggrätterna för nya byggnader har justerats.
• Redaktionella ändringar har gjorts.
Instans/
Inkommande datum

Synpunkter/Åtgärder

GEAB
2016-12-16
S1

Ingen erinran.

Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
2016-12-21
S2

Väljer att inte svara.

Skanova
2016-12-30
S3

Skanova har mark- och luftförlagda teleanläggningar inom
detaljplaneområdet.
Vi önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som
uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i
planhandlingarna.

2

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar
för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som
initierar åtgärden bekostar den.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Enligt grundkarta daterad 2016-11-03 ligger teleledningarna i
fastighetens norra gräns och i nordost omfattas den av u-område i
detaljplanen. Ledningarna bedöms inte behöva flyttas. Beskrivningen
kompletteras.

Kultur- och fritidsnämnden
2017-01-12
S4

Inga synpunkter på förslaget.

Räddningstjänsten
2017-01-17
S5

Ingen erinran mot planförslaget.
Följande bevakas i bygglovskedet:
 Byggnaderna placeras och utformas så att brandspridning till
andra byggnader begränsas.


Komplemenbyggnader placeras eller utformas så att
brandspridning till andra byggnader förhindras.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planbeskrivningen kompletteras.

Othem-Boge
hembygdsförening
2017-01-18
S6

Tomten med dess bebyggelse utgör en av de sista oaserna i Slite
centrum då snart all gammal bebyggelse har eller ska rivas.
Den byggrätt som lagts in mellan tullhuset och brygghuset anser vi bli
ett störande element i landskapsbilden, likaså eventuell
komplementbyggnad mot Badhusgatan.
Med förhoppning om att vi i Slite även i framtiden kan få njuta av den
vackra idyll som denna fastighet berikar oss med.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Regionstyrelsen beslutade 2012-11-01, § 287 och 2013-05-30 § 136 att
sälja ett antal fastigheter för att uppnå lokaleffektivitet. Då fastigheten i
gällande detaljplan anger ”Allmänt ändamål” kan den inte säljas förrän
gällande detaljplan ändrats.
I planförslaget har stor hänsyn tagits till de kulturhistoriska byggnaderna
och trädgården. Byggrätten som möjliggör en tillbyggnad till brygghuset
har omarbetats och utformningsbestämmelser har införts.

Länsstyrelsen
2017-01-30
S7

Länsstyrelsen bedömer att aktuellt planförslag delvis är förenligt med de
intressen Länsstyrelsen har att särskilt bevaka. Regionen behöver
vidareutveckla resonemanget och underlaget till de potentiella
olägenheter den närliggande hamnverksamheten kan innebära för
planförslaget samt föra ett resonemang kring områdets potentiella
påverkan på riksintresset för yrkesfisket.
Som rådgivande synpunkter behöver Regionen även utveckla
resonemanget avseende områdets kulturhistoriskt värdefulla miljö samt
planförslagets inverkan på biotopskyddet.
Riksintressen
Nordost om planområdet ligger Slite hamn vilken utgör riksintresse för
yrkesfiske, enligt 3 kap. 6 § MB. Länsstyrelsen bedömer att planens
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poentiella påverkan på riksintresset kräver vidare utredning under det
fortsatta planarbetet.
Miljökvalitetsnormer
Regionen bör utveckla sitt resonemang avseende planens påverkan på
gällande miljökvalitetsnormer
Hälsa och säkerhet
Den närliggande hamnverksamheten inklusive fiskeverksamhet och
småbåtshamn kan innebära risk för buller, lukt och andra olägenheter
inom planområdet. Det finns även annan indusrtiell verksamhet i
hamnområdet. Olägenheter från verksamheterna på planområdet bör
utredas inom ramen för planarbetet.
Naturmiljö
Allén kring planområdet längs med Badhusgatan och Storgatan omfattas
av biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB. Detta innebär att det inte får
bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön.
Enligt kartan regleras att mark i anslutning till den biotopskyddade allén
inte får förses med byggnad men att komplementbyggnad, entrétak och
trappor får finnas. Även mindre byggnader tätt intill allén är olämpligt så
byggnaders tyngd och markarbete vid uppförandet av byggnader, etc.
kan skada träden i allén.
Det på plankartan angivna utrymmet för infarten till fastigheten kommer
att ligga mycket nära två av träden i allén där utrymmet mellan träden
är begränsat, uppskattningsvis mindre än tio meter.
Länsstyrelsen anser att det av detaljplanen behöver framgå hur infarten
samt körvägen till en eventuell parkeringsplats ska anläggas samt om
ytan ska hårdgöras.
Med infartens nuvarande placering kommer sannolikt även de träd som
står nordväst om ladugården att behöva tas ned för att bilar ska kunna
passera, Uppväxta lövträd inom planområdet som inte omfattas av
biotopskydd bör sparas i så stor utsträckning som möjligt för att
bibehålla gårdsmiljön och de befintliga naturvärdena inom planområdet.
Kulturmiljö
Länsstyrelsen är tveksam till den föreslgna byggrätten i form av
anslutning till det befintliga brygghuset. En eventuell tillbyggnad måste
motiveras och regleras för att anpassas efter den befintliga
bebygggelsemiljön och dess värden.
För byggnaden benäms stomme, bjälklag, kök och snickerier i Gotlands
museums kulturvärdesinventering som värdefulla detaljer. Detta måste
förutsätta att även planlösningen har kulturhistoriska värden.
Länsstyrelsen rekommenderar att planbestämmelser införs i plankartan
för att bevara de värdefulla detaljerna.
De bevarade ursprungliga obrutna takytorna innebär ett kulturhistoriskt
värde varför takkupor automatiskt kan ses som en förvanskning.
Länsstyrelsen anser att regionen ska motivera tillbyggnad av takkupor
och resonera kring dess påverkan på den kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsemiljön. Om takkupor ska tillåtas måste de i placering, bredd
och utformning anpassas till de kulturhistoriska byggnadernas karaktär.
Byggnaderna inom planområdet är av samma dignitet som exempelvis
byggnaderna i Visby innerstad.
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Planbestämmelser
Bestämmelsen ”Marken får inte förses med byggnad.
Komplementbyggnad, entrétak och trappor får finnas” symboliseras i
kartan med så kallad prickmark vilket ska användas för att symbilisera
att marken inte får bebyggas. Byggnation av komplementbyggnader bör
redovisas med så kallad korsmark och tydligt motiveras i
planbeskrivningen.
Planbestämmelserna q2 och q3 bedöms som motstridiga och olämpligt
utformade.
Det bör presiceras vilken typ av verksamheter som lämpar sig för
området med hänsyn dels till områdets omgivning dels till Slite hamn
och gällande miljötillstånd.
Tillåten byggnadshöjd och nockhöjd bör motiveras tydligare i
planhandlingen utifrån de befintliga byggnadernas höjd.
Vid uppräkningen av åtgärder med utökad lovplikt är det lämpligt att
tydliggöra vilken typ av area som gäller för respektive åtgärd.
Infrastruktur
Lämpligheten av tillkommande trafik bör motiveras.
Byggrätter
Enligt given byggrätt mellan tullhuset och brygghuset kan ny byggnad
placeras fem meter från befintliga byggnaders fasader vilket kan komma
att påverka den upplevda boendemiljön samt ge en negativ inverkan på
de närliggande byggnadernas värde.
Miljöbalken (MB)
Hamnverksamheten i Slite hamn bedrivs med stöd av ett tillstånd enligt
Miljöbalken. Tillståndet medger bland annat bullrande verksamhet. Det
behöver kontrolleras om nyanläggande av bostäder nära hamnen
riskerar medföra inskränkningar i den tillståndsgivna verksamheten.
För samtliga åtgärder som bedöms kunna skada den skyddade biotopen
skrävs ansökan om dispens från biotopskyddet enligt 7 kap 11 § MB.
Samhällsbyggnadsförvaltningen:

Riksintressen
Avståndet till fiskehamnen är ca 200 meter. Detaljplanen påverkar inte
trafiken till och från fiskehamnen. Kontoret bedömer inte att
planförslaget påverkar riksintresset för yrkesfisket negativt.
Miljökvalitetsnormer
Detaljplaneförslaget innebär ingen påverkan på luft, buller eller vatten.
Inga utsläpp tillkommer, bostäderna generar inte buller och dagvatten
tas omhand lokalt. Beskrivningen har kompletterats.
Hälsa och säkerhet
Planförslaget bedöms inte påverka givna miljötillstånd för Slite hamn och
Cementa. Se yttrande från miljö- och hälsoskyddsnämnden S8.
Naturmiljö
Möjligheten att inte bygga intill allén har tydliggjorts.
Om fastigheten ska kunna nyttjas måste tillfart tillåtas. Tanken med
planförslaget är att inte tillåta någon ny tillfart. Den befintliga tillfarten
är den enda som tillåts även om den delas av flera fastigheter. Tillfarten
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och parkeringsplatsen blir då gemensam. En bestämmelse anger att
parkeringsplatsen och tillfarten inte får hårdgöras. I planförslaget har
stor hänsyn tagits till träden. Utrymmet för tillfarten har minskats för att
lämna största möjliga avstånd till träden.
Kulturmiljö
Bestämmelserna för tullhuset, brygghuset och ladugården har
förtydligats med de värdefulla detaljer som ska bevaras.
Möjligheten att bygga takkupor har tagits bort.
Planbestämmelser
Planbestämmelserna har kompletterats.
Infrastruktur
Det kan tillkomma ett fåtal bostäder inom fastigheten. Tillkommande
trafik är marginell och bedöms inte medföra störningar.
Byggrätter
Byggrätterna har justerats. Kontoret bedömmer att föreslagna
byggrätter med begränsningar i byggnadsyta, byggnadshöjd,
taknockshöjd och utseende inte påverkar befintliga byggnader negativt.

Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
2017-02-27
S8

Fastigheten ligger 200 meter från Slite hamn och ca 4-500 meter från
Cementas verksamhet och hamn. Båda verksamheter har miljötillstånd
med krav bl.a. på högsta ljudnivåer som får förekomma vid bostäder.
Tillkomst av ytterligare bostäder på denna fastighet innebär inte att
bostäder kommer närmare verksamheterna än andra bostäder som
redan finns i samma område. Bullernivåer från befintliga verksamheter
vid denna fastighet bör således klaras inom ramen för de krav som
redan finns för verksamheterna. Samma resonemang bör även gälla
andra möjliga störningar.
Nybyggnation intill väg ska utföras i enlighet med Förordning (2015:216)
om trafikbuller vid bostadsbyggnader.
Det är positivt att dagvatten så långt set är möjligt omhändertas lokalt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Den ringa ökning av biltrafik som detaljplanen kan orsaka innebär inga
bullerproblem. Kringliggande gator är hastighetsreglerade och så lågt
trafikerade att bostäderna inte bedöms påverkas negativt.

Visby den 4 april 2017

Anders Rahnberg
planchef

Monica Tingström
Planarkitekt
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SLITE STRANDRIDARGÅRDEN

Uppdraget är utfört på uppdrag av planavdelningen vid
samhällsbyggarförvaltningen Region Gotland
Kopia till:
Gotlands Museums arkiv

Bakgrund
Som ett underlag för planarbete önskar
samhällsbyggarförvaltningen en bedömning
av fastighetens kulturvärden. I uppdraget
ingår att reflektera kring frågor som berör
avstyckning, nybyggnation, tillbyggnad och
ombyggnad samt rivning.

Innehållsförteckning
Fastighetsuppgifter
Författningsskydd
Kortfattad historik
Nuläge
Siktlinjer
Kulturhistoriska värden
Övriga frågeställningar……
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Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning och adress:
Othem Strandridargården 1:1
Lotsbacken 2, 4 624 48 Slite

Nyttjande:
Tullhuset används som bostad från
färdigställandet och fram till 1970-talet då
huset började användas som lekskola.
Sedan några år står byggnaden tom.
Brygghuset och den gamla ladugården hyrs
av Slite hembygdsförening.

Författningsskydd

Fornlämningar
Det finns inga fornlämningar registrerade
inom fastigheten.

Övriga skydd, föreskrifter och
utpekanden
Omfattas av stadsplan från 1974 Slite
centrala delen, söder om Storgatan.
Utpekad som kulturhistoriskt värdefull i
kulturhistorisk inventering 1991.
Träden i den omgivande allén är omfattad
av biotopskydd enligt MB 7 kap § 11.

Kortfattad historik

Det norra området av Lotsbacken började
bebyggas under 1700-talet med bostäder
för handelsmän och strandridare (t.ex.
föregångaren till Tullhuset). Den
nuvarande bebyggelsen är till stor del från
slutet av 1800-talet och början av 1900talet.

3. Tullboställets trädgård. Lutar åt väster
och består av 12 tums djup sandmylla på
sandbotten, beväxt med små lövträd.

Kartan från 1861 ger en god bild av den
rivna strandridargården. Littera till kartan
ger intressant information kring
trädgårdens användning och innehåll
varför detta redovisas nedan.

5. Tullboställets ladugård, gräsvall, sluttar
åt västsydväst. 6 tums djup sandmylla på
sand och örbotten.

1. (Saknas information )
2. Tullboställets trädgård. sluttar åt väster
och består av 8 tums djup sandmylla på
örbotten beväxt med några frukt och
löfträd samt några bärbuskar.

4. Tullboställets ladugård, uppodlad,
sluttar åt sydväst. 14 tums djup sandmylla
på sand och örbotten.

6. Tullboställets ladugård, uppodlad,
sluttar åt sydväst. 14 tums djup sandmylla
på sand och örbotten.
7. Backen söder intill ladugården, sluttar åt
väster, 6 tums djup dels örmylla på häll och
delssandmylla på sandbotten.
8. Planen utanför trädgården, sluttar åt
söder, 8 tums djup sandmylla på örbotten.

Nuläge
Tullhuset
Huset som är uppfört 1883 är ett välbyggt
hus utan källare med tegelstomme.
Exteriört finns en för Gotland ovanlig
välartikulerad tegelfasadutsmyckning med
skarpt skurna gesimser och modulerade
fogar, allt i ett mycket gott skick. Interiört
är planlösning välbevarad liksom
högklassiga snickeridetaljer och några
kakelugnar.

Kulturhistoriskt värdefulla detaljer


Fasadutformning med gesimser och
fogningsteknik.

Kulturhistoriskt värdefulla detaljer


Stomme /Rumsindelning



Alla snickerier som tex dörrar och
foder av olika slag.



Kakelugnar

Kulturhistoriskt värdefulla detaljer


Trappräcke



(Reservation för ej inspekterade
rum)

Brygghuset
Denna byggnad uppfördes som brygghus
till Tullhuset och samtidigt med detta i
början av 1880-talet. Idag fungerar det som
lokal åt hembygdsföreningen som också
har ett litet museum här. Det är ett
välbyggt stenhus med hög materialkvalitet
och många bevarade originaldetaljer som
tex. dörrar, foder, köksspis mm.

Kulturhistoriskt värdefulla detaljer


Stomme inkl. bjälklag



Kök



Snickerier

Ladugård
Ladugården är uppförd under 1700-talet
och den enda bygganden som finns kvar
efter den gamla strandridargården.

Kulturhistoriskt värdefulla detaljer


Stomme

Siktlinjer

Kulturhistoriska Värden

Övergripande värden
Fastigheten ligger inom ett område som
omfattar Lotsbacken och hamnen och har i
en byggnadsinventeringen från 19911
bedömts omfatta flera av samhällets mest
genuina miljöer. Inventeringen bedömer
också ”Tullhuset” på den aktuella
fastigheten samt hotellet på
grannfastigheten och magasinet Kajutan i
hamnen som de tre intressantaste
byggnaderna i Slite och därför
”omistbara”.
Fastigheten bildar med sina starkt
tidskaraktäristiska äldre byggnader och
trädridå en visuell gräns mellan den
moderna bebyggelsen kring torget och
”det gamla” Slite med stadsparken,
hamnmiljön och Lotsbacken samt
badhusparken.

Byggnader
Tullhuset har en distinkt och välformulerad
arkitektonisk karaktär med tidstypiskt
fasaduttryck, som för Gotländska
förhållanden är ovanlig genom den
oputsade men välartikulerade
tegelfasaden. Byggnaden ligger högt i
förhållande till den omgivande
centrumbebyggelsen och är därför tydligt
synlig och utgör ett distinkt landmärke i

Slite centrum vilket sannolikt bidragit till
utpekandet i inventeringen
1991.Brygghuset har samma höga tekniska
kvalitéer som huvudbyggnaden och
ladugården. De tillhör de äldsta
byggnaderna i Slite och bidrar genom sin
ålder och arkitektoniska uttryck som en
viktig del av bebyggelsemiljön i området.

Tomten/ trädgården
Trädgården med sina alléer och den öppna
trädgårdsytan upp mot byggnaderna
bildar en visuellt markerad övergång
mellan det moderna samhällets centrum,
med affärer och parkeringar, och det äldre
bebyggelseområdena med stora kulturhistoriska värden.
De svagt synliga spåren av odlingsbäddar,
samt äldre kartinformation, ger en god bild
av trädgårdens historia och visar
tullboställets koppling till självhushållningsekonomin.
Trädens rumsskapande verkan och deras
öppna och framträdande plats i centrum
av samhället och i anslutning till det
centrala torget innebär att de har en stor
miljöpåverkan i stadsbilden. Allén omfattas
av biotopskydd.

Övriga frågeställningar

Fastighetsstyckning
Fastigheten reglerades på 1860-talet och
har därefter haft den nuvarande ytan.
Efter 1860 har den gamla gårdsstrukturen
förändrats väsentligt, både vad gäller
markens användning och bebyggelse. Nya
byggnader har dock placerats uppe på det
högsta partiet i ungefär samma lägen som
föregångarna. Detta är givetvis en
anpassning till naturliga förutsättningar
där förhållanden för byggnation varit bäst
uppe på höjden likväl som att den
bördigaste jorden funnits i de lägre
partierna, där trädgården är idag och varit i
historisk tid.
Tomtens bebyggelseordning avspeglar på
så sätt naturliga förutsättningar. Om man
förutsätter att eventuella tillbyggnader
eller nya byggnader läggs på samma sätt
uppe på höjden behöver en avstyckning i
No-SV-riktning, mellan de båda
bostadsbyggnaderna inte utgöra ett hinder
ur ett kulturhistoriskt perspektiv.
En avstyckning av den lågt liggande
marken i NV-SO-riktning med en tänkt
tillbyggnad ner mot Badhusgatan skulle

däremot bryta mot en det historiska
bebyggelsemönstret för fastigheten men
också få konsekvenser för fastighetens
positiva funktion som entré/gräns och
visuell övergång mellan den moderna
”byn” och de bakomliggande, mer orörda,
äldre områdena Stadsparken, Slottsparken
och inre hamnen.
Rivning
Byggnaderna har kulturhistoriska värden
som är så stora att rivning ur ett
kulturhistoriskt perspektiv skulle vara
olyckligt.

Ombyggnad
I Tullhusets bottenplan finns väl tilltaget
rumshöjd och rumsvolym för moderna
anspråk. Rum går att avdela. Stora tekniska
kvalitéer finns i de äldre snickerierna.
Övervåningen är delvis oinredd och ur ett
kulturhistoriskt perspektiv möjligt att
bygga om relativt fritt.
I brygghuset finns möjligheter att
omdisponera rumsvolymer.

Tillbyggnad
Tillbyggnad i form av anslutande eller
fristående byggnad är möjlig , i enlighet
med resonemanget kring fastigheten
miljöskapande värden ovan, att lägga på
ytan mellan Tullhuset och brygghuset
enligt förslaget på kartan nedan. Volym
och höjd samt material och arkitektonisk
utformning ska underordna sig Tullhuset.
Höjd bör underordnas brygghuset men
näraliggande eller anslutande byggnad kan
ges ett anslutande fasaduttryck.

