Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2016/4775
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Jonas De Wall

Byggnadsnämnden

BUNGE KRONHAGEN 3:24, BUNGE KRONHAGEN 3:25, BUNGE
KRONHAGEN 3:26, BUNGE KRONHAGEN 3:32, BUNGE
KRONHAGEN 3:79, BUNGE KRONHAGEN 3:80
Nybyggnad av 6 st parhus med förråd/gäststuga samt
anläggande av parkeringsplatser
Förslag till beslut

Bygglov avslås med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen (2010:900).

Avgift

Avgift för avslag
Grannehörande
Totalt

61495 kronor
6379 kronor
67874 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Sammanfattning

Ansökan avser nybyggnad av sex parhus med gäststugor samt parkeringsplatser.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden innebär en stor avvikelse mot
gällande detaljplan på grund av att bestämmelsen för antalet bostäder per fastighet
överskrids. I övrigt bedöms åtgärderna uppfylla gällande lagkrav och är lämpligt
utformade med hänsyn till platsen.
Det har tidigare fattats bygglov inom gällande detaljplan som avviker från
detaljplanens bestämmelser om antal bostadslägenheter i varje byggnad.
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Telefon +46 (0)498 26 90 00
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E-post registrator-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2016/4775

Ärendebeskrivning

Förutsättningar

För området gäller detaljplan 09-P-97 antagen 2003-09-24.
Enligt detaljplanen får det finnas högst en huvudbyggnad inom varje fastighet och
varje huvudbyggnad får innehålla högst en bostadslägenhet. De ansökta åtgärderna
avviker från gällande detaljplan genom att två lägenheter föreslås i varje
huvudbyggnad.
Bakgrund

Inom området har tidigare beviljats ett antal ansökningar med liknande
förutsättningar och avvikelser.
Yttrande

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttranden har inkommit
från ägarna till fastigheterna Bunge Kronhagen 3:14, Bunge Kronhagen 3:15, Bunge
Kronhagen 3:17, Bunge Kronhagen 3:27, Bunge Kronhagen 3:33 och Bunge
Kronhagen 3:34.
Grannarna har erinringar mot att åtgärderna inte är planenliga och menar att
föreslagna byggnader påverkar havsutsikten påtaligt och att parkeringsplatserna
kommer att innebära betydande olägenheter.
Sökanden har inkommit med flera skrivelser angående tjänsteskrivelsens förslag till
beslut. Sammanfattningsvis har de inkommit med tre argument. För det första har
det inom detaljplanen givits bygglov med flera bostäder per fastighet. För det andra
är det rättsfallet som tas med i bedömningen opassande pågrund av att
sammanhanget är av ett väsentligt annat slag i rättsfallet än i förevarande ärende. För
det tredje menar sökande att avvikelser skall prövas från fall till fall och med ovan
givna argumenten bör byggnadsnämnden ge ett positivt bygglovsbeslut.
Teknikförvaltningens vatten- och avfallsenhet tillstyrker med villkor, se bilaga.
GEAB har inget att erinra.

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd inte kan innebära en
sådan liten avvikelse som medger att bygglov kan lämnas. Ett liknande beslut har
tidigare prövats av dåvarande Regeringsrätten i målet RÅ1991 ref. 68 där det inte
kunde anses som en mindre avvikelse att uppföra ett tvåbostadshus inom en plan
som enbart medgav enbostadshus.
Det har tidigare givits bygglov inom detaljplanen med flera bostäder per fastighet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att tidigare sådana beslut inte har följt
detaljplanens bestämmelser och inte heller innebär mindre avvikelser.
De föreslagna byggnaderna bedöms i övrigt vara lämpligt utformade i sig samt med
hänsyn till övrig befintlig bebyggelse i området.
Parkeringsplatserna är väl utformade genom att de har gjorts som mindre enheter
och bedöms inte innebära några olägenheter för närmaste grannar.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att bygglov inte kan ges.
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Beslutsunderlag

Ansökan, 2016-07-12
Tjänsteskrivelse, 2017-04-05
Situationsplan 3:24, 3:25, 3:26, 3:32, 3:80, 3:79, 2016-11-30
Situationsplan kör och gångväg, 2016-12-01
Nybyggnadskarta Bunge Kronhagen 3:32, 3:26, 3:25, 3:24, 2016-09-02
Planritning BV, 2016-12-06
Planritning plan 2, 2016-12-06
Sektionsritning s01 och s02, 2016-12-06
Sektionsritning s03, 2016-12-06
Fasadritning Syd, 2016-12-06
Fasadritning Öst & Norr, 2016-12-06
Fasadritning Väst och gårdsfasad Syd, 2016-12-06
Anmälan kontrollansvarig, 2016-07-12
Yttranden från berörda, 2016-10-14, 2016-09-27, 2016-09-25, 2017-01-11
Svarsyttrande till byggnadsnämnden, 2016-09-29, 2016-10-31, 2017-02-09

Lagstöd

9 kap 30 § plan och bygglagen (SFS 2010:900)
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan som uppfyller kraven i
9 kap 30 § plan- och bygglagen, dvs. om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988).
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen.
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börja löpa.
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §
tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap.1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 §
första stycket, 13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3b
eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i
första stycket 1. Lag (2014:900).
9 kap 31 b § plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som
avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med
detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900)
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se
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Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Enhet bygg

Jonas De Wall
Bygglovhandläggare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Sökande
KSU Fastighet 1 AB, Box 1351, 111 83 Stockholm

5 (6)
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Bilaga till beslut
BN 2016/4775

Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina
synpunkter och skälen till att du överklagar. Det är länsstyrelsen som beslutar om
tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla

1. Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer.
2. Hur du vill att beslutet ska ändras.
3. Varför du tycker att beslutet är felaktigt.
Du bör även skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.
Överklagandet ska vara undertecknat av de som överklagar beslutet, och innehålla
följande uppgifter:
Fastighetsbeteckning på er fastighet
 Adress till bostaden
 Telefonnummer
 E-postadress där du kan ta emot ev. handlingar som skickas till dig.


I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
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Pedagogiskt material Bunge Kronhagen 3:24

Pedagogiskt material Bunge Kronhagen 3:24

Klipp från bygglovshandling nr 84 ”Orienteringskarta”

Pedagogiskt material Bunge Kronhagen 3:24

Fotografier från platsbesök

Pedagogiskt material Bunge Kronhagen 3:24

2016-07-26
Kartunderlag

BUNGE KRONHAGEN 3:24, 3:25, 3:26 OCH 3:32
BN 2016/4775

© Lantmäteriet
© Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Enhet Geografisk Information

Svarsyttrande till Byggnadsnämnden ang. Bygglovsansökan Bunge Kronhagen (BK) 3:24, 3:25, 3:26
och 3:32. Ärendenummer BN 2016/4775
Vi vill framföra följande synpunkter på det inskickade yttrandet på vår Bygglovansökan, framförda av
ett antal bostadsrättsföreningar i Kronhaga Strand:


De tidigare ägarna till exploateringen (Utvakten AB) la stor vikt vid att med arkitektens hjälp
placera samtliga byggnader på ett sätt som optimerade de beräknade siktlinjerna mot havet.
Vidare har både Utvakten AB och de nya ägarna Kronhaga Strand Utveckling AB begränsat
byggnationen per fastighet till under 200 kvm, trots att Detaljplanen medger bebyggelse av ½
tomtstorleken dvs 500 kvm.
Detaljplanen stipulerar ”Endast en huvudbyggnad (enbostadshus) per fastighet”, senare
modifierat genom tilläggsbestämmelser till Detaljplanen (2005 och 2007) för rad 3 och 4.
Därefter har modifieringen reglerats som ”mindre avvikelse” vid varje bygglovsansökan när
det gäller Kustparksvägen 17 resp 33, 35 och 37. Vi har lagt ned stort arbete i att begränsa
påverkan av siktstråken. Följaktligen är husen ca 1m smalare och alla har nu en mindre
exponerad fasadyta mot bakomliggande bebyggelse än de tidigare parhusen.



Vidare har vi detaljstuderat hur vi kan begränsa inverkan på både sikten och naturen genom
att studera en ny lösning på bilarnas uppställning. Eftersom marken lutar norrut mot vattnet,
kan vi få ner bilarna ca 80 cm, genom att göra en mindre fördjupning i marken kompletterad
med låg växtlighet. På detta sätt får vi bort en stor del av bilarna från siktstråken, samtidigt
som de bakomvarande fastigheterna inte störs av strålkastarljus m.m. Tyvärr har vi nog inte
lyckats att få fram detta budskap fullt ut till de bakomvarande fastigheterna, varav en del av
dessa har skrivit på Yttrandet till Byggnadsnämnden.



Vi vänder oss också mot argumentationen att vår gestaltning skulle medföra en ”kraftig husoch boendeförtätning som avviker från detaljplanens tydliga intentioner med en gles och låg
bebyggelse som medger fria siktkorridorer ner över äng och hav.”
Som framgår av ovanstående resonemang utnyttjar vi mindre än ½ byggytan och ligger under
Detaljplanens gränser i både längd och höjd. Således uppfyller vi, och går längre än,
Detaljplanens intentioner, för att bevara områdets karaktär. Något som vi, och tidigare
ägare, varit så måna om.



Pga att tidigare ägare gjorde en sammanslagen fastighetsbildning (BK 3:32) för många år
sedan, av rationella skäl (då fastigheten skulle bebyggas för bostadsrättsförening med
parhus), håller vi nu på att dela Bunge Kronhagen 3:32 i 3 fastigheter, för att uppfylla
Detaljplanens formella krav. Detta arbete borde vara klart inom en mycket snar framtid.

Vi skulle även vilja förtydliga följande: Samtliga medlemmar i områdets samtliga
bostadsrättsföreningar har tagit del av, och godkänt bildandet av områdets
Gemensamhetsanläggningar (LM:s protokoll 2014-07-07). Här framgår klart och tydligt att redan
bildade fastigheter eller tilltänkta tomt- eller fastighetsindelningar längs Kustparksvägens södra sida
har 2 andelar per byggnad, dvs 2 bostadsenheter per byggnad. Bunge Kronhagen 3:32 har i dagsläget,
innan ovan nämnda fastighetsbildning, 6 andelar och därmed 6 bostadsenheter. Således kan ingen

sväva i okunskap om att intentionerna alltid har varit att ha 2 bostadsenheter på varje tomt. Något
som även manifesteras av att fyra parhus redan är byggda och inflyttade på Kustparksvägens södra
sida.

Som ovan beskrivits möjliggör den gällande detaljplanen en betydligt större byggrätt än den vi avser
att nyttja, vilket även framgår av vår insända bygglovshandling. Sammanfattningsvis hoppas vi att
ovanstående förtydligande redovisar vår höga ambition att visa hänsyn mot omgivningen och
genomföra en väl anpassad etablering av fler bostäder inom området.
Vi är väldigt glada att kunna konstatera att vi har flera familjer som redan tecknat avtal och som
önskar etablera sig permanent i Fårösund. Något som inte varit så vanligt den senaste tiden och som
ökar pressen på att kunna hålla inflyttningstiden.

Stockholm 2016-10-31

Kronhaga Strand Utveckling AB
Anders Blomkvist
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Ett kompletterande yttrande angående avvikelse från detaljplan i bygglovsansökan
2016/4775, Bunge Kronhagen 3:24, 3:25, 3:26, 3:32, 3:79 och 3:80
Detaljplanen tillåter ett friliggande enbostadshus på respektive berörd fastighet. Nu vill
byggherren låta uppföra totalt sex parhus vilket ger tolv bostäder i stället för tillåtna sex. Detta
är en ändring, på grund av styckning av 3:32, sedan vi skickade in vårt yttrande 24/10 -16.
Förtätningen innebär en dubblering av bostäder, människor, bilplatser och biltrafik. Även om
parhusen på ett sätt utgör en byggnad ökas ju omfattningen av gång- och körvägar på dess båda
sidor för att möjliggöra tillgängligheten för de tolv bostäderna. Dessa markanläggningsarbeten
och de stora parkeringsytorna utgör tillsammans ingrepp på områdets unika natur.
Byggherren har valt att lägga ihop parkeringsplatserna (2 x 9 st) vilket kommer synliggöra
bilarna och föra dem närmare bakomliggande boende jämfört med lösningarna för de befintliga,
omkringliggande parhusen.
Byggnadsnämnden har genom åren tillåtit stora avvikelser från Norra Kustparkens (Kronhaga
Strand) detaljplan. Förtätningen och exploateringen har varit omfattande på de flesta
fastigheter. Vi ser gärna att denna trend bryts och att detaljplanens direktiv, utformade för
områdets och de boendes bästa, följs och att natur och siktstråk bevaras i möjligaste mån. Även
skötselplanen för området lägger stor vikt vid just detta; att hålla ängsmark och strandäng
fortsatt öppna så att sikten mot havet säkerställs.
I byggherrens inlägg till Byggnadsnämnden 31/10 -16 hänvisas till att man ligger under
detaljplanens maxnivåer gällande längd och höjd. Parhusens högsta höjd anges till 6,79 m men
eftersom marken höjs med 0,70 m hamnar nockhöjden på 7,49 m över dagens marknivå. Dvs
blott en cm under tillåten maxhöjd. Byggherren har vidare öppet hotat med en plan B där stora
villor kommer bygga bort siktstråken, ett argument som effektivt tystat flera grannar under
nuvarande process.
Vi, grannar inom fastigheterna Bunge Kronhagen, anser därför att avvikelsen från
detaljplanen är helt oacceptabel.

2017-01-10
Ulrika Pettersson (ordförande, representerar Brf Blåelden, 3:33)
Eva af Trampe, John och Karin Schluter, Cecilia Gyldén och Håkan Svensson,
Thomas Lindkvist, Margareta Clasborn och Ulf Marriott Hansson, Peter Olsson och
Bitte Gernandt (boende i Brf Utpiren, 3:27)

Till
Region Gotland
Byggnadsnämnden
621 81 Visby

Skrivelse från Kronhaga Strand Ekonomisk förening (Bunge Kronhagen 3:14)
angående bygglov ärende BN 2016/4775

Den unika naturen i området Kronhaga Strand är mycket värdefull och har i hela
projekteringen av området värnats för att bevara den och åstadkomma en
bebyggelse i samklang med miljön.
Att behålla den naturliga växtligheten och känsla för naturmiljön har under hela
projektet varit en ledstjärna.
Vi ser farhågor i den nya bygglovsansökan främst vad gäller den föreslagna
parkeringslösningen.
Att frångå den princip om parkering i anslutning till aktuell fastighet som är det som
gäller för alla i nuläget till att skapa en gemensam parkeringsplats för alla de
nytillkomna fastigheterna riskerar att försämra det estetiska intrycket i området. Vi
menar att det blir för framträdande med många bilar på mindre yta som tar bort en
del av naturkänslan och förfular miljön i området. En parkeringsplats för många
fordon tar bort naturkänslan och försämrar känslan av en unik naturmiljö.
Vi hoppas det går att finna en lösning som motverkar sådana försämringar. Kanske
med an annan placering for fordonsparkering eller genom åtgärder som bäddar in
parkeringsytan i miljön. Naturtrogna träinfattningar runt omkring med planteringar av
ursprungskaraktär till exempel. Med små medel kan intrycket bli mycket bättre.

Med vänlig hälsning
Anna Storgärds, 0708216601
Ordförande Kronhaga Strand Ekonomisk Förening
Bunge Kronhagen 3:14

0708-216601

Yttrande angående avvikelse från detaljplan i bygglovsansökan 2016/4775,
Bunge Kronhagen 3:24, 3:25, 3:26 och 3:32

Detaljplanen tillåter ett friliggande enbostadshus på respektive berörd fastighet. Nu vill
byggherren låta uppföra totalt sex parhus vilket ger 12 bostäder i stället för tillåtna fyra. Enbart
på 3:32 blir förtätningen tre byggnader i stället för en och 6 bostäder i stället för en.
Detta skulle innebära en kraftig hus- och boendeförtätning som avviker från detaljplanens
tydliga intentioner med en gles och låg bebyggelse som medger fria siktkorridorer ner över äng
och hav.
Skjutbanan från KA 3-tiden är extra känslig för husförtätning, dels då den utgör områdets enda
stora siktkorridor mot havet, dels för att där saknas träd som på andra områden har en
avskiljande funktion mellan husen. Hela området kommer att förlora en del av sin öppna
karaktär om bebyggelsen på skjutbanan förtätas.
Intentionerna i visionsarbetet för detaljplanen är mycket tydliga; att skapa en attraktiv
bebyggelsemiljö med gles och låg bebyggelse där områdets egenart, dess havsnärhet och fria sikt
mot havet har haft högsta prioritet. Även skötselplanen för området lägger stor vikt vid just
detta; att behålla de öppna områdena, ängsmark och strandäng fortsatt öppna så att sikten mot
havet säkerställs.
Den i bygglovsansökan föreslagna avvikelsen från detaljplanen strider helt mot detta.
Att tillåta den föreslagna avvikelsen från detaljplanen nu kan öppna för fler i den fortsatta
exploateringen av området till skada för alla oss boende.
På grund av den föreslagna ökade exploateringen blir det även, som en direkt nackdel, ökad
biltrafik och avsevärt fler parkeringsplatser. Det känns något provocerande att lägga dessa
alldeles intill 3:19/2, längs upp mot de befintliga husen på Radarvägen. Detta ser vi som en
störande och illa vald nödlösning som i likhet med husförtätningen stör den fria sikten ner över
ängen och havet.
Vi, företrädande fyra respektive bostadsrättsföreningar inom fastigheterna Bunge
Kronhagen, anser därför att avvikelsen från detaljplanen är helt oacceptabel.
2016-10-14

Ulrika Pettersson

Sven-Olov Eriksson

Ordförande i brf Blåelden, 3:33

Ordförande i brf Utpiren, 3:27

Bengt Westerberg

Peo Edberg

Representerar brf Utlängan, 3:15 - 3:17

Ordförande i brf Gulmåran, 3:34

Svarsyttrande till Byggnadsnämnden ang. Bygglovsansökan Bunge Kronhagen (BK) 3:24, 3:25, 3:26
och 3:32. Ärendenummer BN 2016/4775
Vi vill framföra följande synpunkter på det inskickade yttrandet på vår Bygglovansökan, framförda av
ett antal bostadsrättsföreningar i Kronhaga Strand:


De tidigare ägarna till exploateringen (Utvakten AB) la stor vikt vid att med arkitektens hjälp
placera samtliga byggnader på ett sätt som optimerade de beräknade siktlinjerna mot havet.
Vidare har både Utvakten AB och de nya ägarna Kronhaga Strand Utveckling AB begränsat
byggnationen per fastighet till under 200 kvm, trots att Detaljplanen medger bebyggelse av ½
tomtstorleken dvs 500 kvm.
Detaljplanen stipulerar ”Endast en huvudbyggnad (enbostadshus) per fastighet”, senare
modifierat genom tilläggsbestämmelser till Detaljplanen (2005 och 2007) för rad 3 och 4.
Därefter har modifieringen reglerats som ”mindre avvikelse” vid varje bygglovsansökan när
det gäller Kustparksvägen 17 resp 33, 35 och 37. Vi har lagt ned stort arbete i att begränsa
påverkan av siktstråken. Följaktligen är husen ca 1m smalare och alla har nu en mindre
exponerad fasadyta mot bakomliggande bebyggelse än de tidigare parhusen.



Vidare har vi detaljstuderat hur vi kan begränsa inverkan på både sikten och naturen genom
att studera en ny lösning på bilarnas uppställning. Eftersom marken lutar norrut mot vattnet,
kan vi få ner bilarna ca 80 cm, genom att göra en mindre fördjupning i marken kompletterad
med låg växtlighet. På detta sätt får vi bort en stor del av bilarna från siktstråken, samtidigt
som de bakomvarande fastigheterna inte störs av strålkastarljus m.m. Tyvärr har vi nog inte
lyckats att få fram detta budskap fullt ut till de bakomvarande fastigheterna, varav en del av
dessa har skrivit på Yttrandet till Byggnadsnämnden.



Vi vänder oss också mot argumentationen att vår gestaltning skulle medföra en ”kraftig husoch boendeförtätning som avviker från detaljplanens tydliga intentioner med en gles och låg
bebyggelse som medger fria siktkorridorer ner över äng och hav.”
Som framgår av ovanstående resonemang utnyttjar vi mindre än ½ byggytan och ligger under
Detaljplanens gränser i både längd och höjd. Således uppfyller vi, och går längre än,
Detaljplanens intentioner, för att bevara områdets karaktär. Något som vi, och tidigare
ägare, varit så måna om.



Pga att tidigare ägare gjorde en sammanslagen fastighetsbildning (BK 3:32) för många år
sedan, av rationella skäl (då fastigheten skulle bebyggas för bostadsrättsförening med
parhus), håller vi nu på att dela Bunge Kronhagen 3:32 i 3 fastigheter, för att uppfylla
Detaljplanens formella krav. Detta arbete borde vara klart inom en mycket snar framtid.

Vi skulle även vilja förtydliga följande: Samtliga medlemmar i områdets samtliga
bostadsrättsföreningar har tagit del av, och godkänt bildandet av områdets
Gemensamhetsanläggningar (LM:s protokoll 2014-07-07). Här framgår klart och tydligt att redan
bildade fastigheter eller tilltänkta tomt- eller fastighetsindelningar längs Kustparksvägens södra sida
har 2 andelar per byggnad, dvs 2 bostadsenheter per byggnad. Bunge Kronhagen 3:32 har i dagsläget,
innan ovan nämnda fastighetsbildning, 6 andelar och därmed 6 bostadsenheter. Således kan ingen

sväva i okunskap om att intentionerna alltid har varit att ha 2 bostadsenheter på varje tomt. Något
som även manifesteras av att fyra parhus redan är byggda och inflyttade på Kustparksvägens södra
sida.

Som ovan beskrivits möjliggör den gällande detaljplanen en betydligt större byggrätt än den vi avser
att nyttja, vilket även framgår av vår insända bygglovshandling. Sammanfattningsvis hoppas vi att
ovanstående förtydligande redovisar vår höga ambition att visa hänsyn mot omgivningen och
genomföra en väl anpassad etablering av fler bostäder inom området.
Vi är väldigt glada att kunna konstatera att vi har flera familjer som redan tecknat avtal och som
önskar etablera sig permanent i Fårösund. Något som inte varit så vanligt den senaste tiden och som
ökar pressen på att kunna hålla inflyttningstiden.

Stockholm 2016-10-31

Kronhaga Strand Utveckling AB
Anders Blomkvist
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Yttrande
Visby Atterdag 6 - Ansökan om rivning (flytt) av byggnad
Förslaget går ut på att riva bulhuset, kiosken och tygaffären för att möjliggöra en högre
exploatering mot Södertorg. Tanken är att bulhuset ska flyttas och placeras utmed Södra
Murgatan i kvarterets norra del. Bulhuset som nu inhyser en hemslöjdsbutik är uppförd på
1870-talet som droskstation. För övriga byggnader finns ännu ingen rivningsansökan.
För Gotland och Visby representerar bulhusen en byggnadsteknik (skiftesverk) som funnit
här sedan vikingatid, det är en signaturbyggnad med stark lokal prägel som tillsammans
med de medeltida stenhusen gör Visby unikt. Ingen annan svensk stad har en lika stor
samling av bulhus. Visby domineras, trots sin uppenbara stenkaraktär av trähusbebyggelse.
En stor del av dessa trähus som av okunskap putsats med cementputs under 1970-talet och
framåt hotas av omfattande rötskador.
Södertorg har under senare tid utvecklats med nya butiker och restauranger, vilket skapat
en ökad attraktivitet. Byggnaderna i kvarteret Södertull har fått en varsam upprustning och
putsats med ren kalkputs av gotländskt ursprung och tillverkning, som bearbetats med
traditionella metoder. Utan omfattande ingrepp har kvarteret fått en starkare dragningskraft
som en knutpunkt i handelsstråket Adelsgatan.
Det vidsträckta torget bjuder på fantastiska utblickar över havet, men också spännande vyer
av ringmuren och medeltida bebyggelse inne i kvarteren. Genom att betrakta kvarteret
Atterdag från Södertorg får man uppleva både ett murtorn, ”Huset med målningarna” och
ett murparti krönt med kreneleringar. Tack vare den varierande skalan i bebyggelsen skapas
en rytm med omväxlande höjder som ger Södertorg en spännande dynamik, vilken också
utmärker hela Visby innerstad. Den lägre bebyggelsen kan därför ses som en tillgång och
bulhuset, en byggnadskategori som en gång helt dominerade stadsdelen är ett av få
kvarvarande intill Södertorg.
Fastigheten Atterdag har en mycket ålderdomlig karaktär och de två äldsta byggnaderna
(Visby hof och ”Huset med målningarna”) samt hela gårdsmiljön är skyddade som
byggnadsminne. Sedan byggnadsminnesförklaringen 1994 har fastigheten kompletterats
med nya byggnader på ett mycket respektfullt och varsamt sätt, vilket bevarat de unika
upplevelsevärdena. Bulhuset med sitt obrutna takfall mot Södertorg utgör ett mycket
välbevarat exemplar, ett av få som inte byggts till med takkupor. Fasaden har förändrats
något med större fönster, men den ursprungliga formen är fortfarande tydlig.
Bulhuset och de intilliggande byggnaderna representerar alla olika årsringar i stadens
utveckling. Kiosken med sin tidstypiska ljusskylt fick sitt nuvarande utseende 1954 och är
den enda kvarvarande funktionsbyggnad från 50-talet; en hotad tidsperiod som har mycket
få representanter kvar i Visby innerstad. Bulhuset är uppfört under 1870-talet och har
fungerat som affärsbyggnad och användes vid tillkomsten som droskstation. Detta var en tid
då ångbåtstrafiken och järnvägen anlades, men en stor del av transporterna genomfördes
fortfarande med häst och vagn. Järnvägsstationen uppfördes 1878 och förstärkte
Söderports ställning sedan medeltiden, som den viktigaste infarten till Visby. Torget,
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infartsvägen och bulhuset är alla delar i ett viktigt kapitel som beskriver Visbys utveckling
inom handel och kommunikation.
I Visby finns fem dokumenterade fall där man flyttat byggnader från sin ursprungliga plats.
Senast detta genomfördes var 1906, då korsvirkeshuset på Burmeister 4 flyttades från
Städet 1, där gamla riksbankshuset ligger idag. Att öppna upp för att byggnader flyttas för
att göra plats åt ny bebyggelse, istället för att de bevaras och brukas för nya ändamål, är en
icke önskvärd utveckling för Visby innerstad. Detta koncept är förlegat och för tankarna till
ett museum likt Skansen
Redan under 1970-talet tar ICOMOS i styrdokument för det byggda kulturarvet, (Venice
charter, artikel 7) avstånd från att flytta byggnader. Byggnaden i sig kan inte separeras från
sin historia och den plats där den tillkommit. Allt detta tillsammans är det som utgör
kulturvärdet. Att flytta en byggnad och ta den ur sitt sammanhang innebär en förlust inte
bara för stadsbilden och de kulturhistoriska värdena, utan även för läsbarheten som en del
av en komposition och för förståelsen av det historiska urbana landskapet. Ambitionen för
världsarvet är att uppnå kultur- och bevarandedriven stadsutveckling där alla olika lager får
vara representerade.
Förändringar måste ses i ett större perspektiv där man förhåller sig till hela Visbys
stadsutveckling. En förtätning längs Visbys infartsvägar kan förtydliga gaturummet och
förstärka kopplingen mellan innerstan och ytterstan. När området utanför Söderport förtätas
med bostäder, affärer och kontor kommer flödet genom porten och längs Adelsgatans
handelsstråk stärkas upp. Det blir då än viktigare att behålla den måttfulla skalan i innerstan
och småskaligheten kring Södertorg.

Bedömning
Den föreslagna åtgärden är med stöd av följande argument olämplig och bör avslås











Byggnaden är en ”signaturbyggnad” för Visby och Gotland. Vid sidan om
packhusen är bulhusen lika viktiga och unika som byggnadstyp. Den har en viktig
funktion som historiebärare och en självklar plats vid Södertorg.
Byggnaden kan med varsam renovering framträda alltmer och har potential att bli
en accent i gatubilden. Den utgör en tillgång för torget som inte kan ersättas med
ny bebyggelse i en monoton skala. Att eftersträva en likformighet i skala och
utformning skapar inga nya värden.
Flukten upp mot muren, murtornet och ”Huset med målningarna” är viktig att
behålla för upplevelsen av den historiska staden. Förslaget innebär att den vyn helt
går förlorad.
Byggnaden är en viktig representant för förståelsen av Visbys utveckling inom
handel och kommunikation. Den har ett kontinuitetsvärde genom att vara en länk
som visar hur trafiken förändrats till och från Visby.
Den varierande skalan på bebyggelsen kring torget är viktigt att behålla. Fram till
slutet av 1800-talet dominerades området av en låg bebyggelse med bulhus.
Byggnaden representerar den sista resten av bulhus runt torget.
Byggnadens kulturhistoriska värde är knuten till platsen och användningen som
droskstation och affär som förutsätter en placering vid torget. Att flytta byggnaden
kan inte ses som en förmildrande omständighet, utan snarare en förvanskning av
historien och byggnadens samhörighet med torget.
Visbys riskerar att utvecklas till ett friluftsmuseum om byggnader kan flyttas runt
istället för att bevaras och utvecklas ”in situ”.
För världsarvet bör förändringar ske med ett urbant landskapsperspektiv där alla
årsringar respekteras och bedömningar görs med hänsyn till helheten och
relationen mellan inner- och ytterstan.

Maria James
Regionantikvarie
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Byggnadsnämnden

VISBY ATTERDAG 6
Ansökan om rivning (flytt) av byggnad
Förslag till beslut

Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).

Avgift

Avgift för avslag

5316 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ärendet avser en rivning av ett bulhus i Visby Innerstad. Bulhuset ligger på
fastigheten Visby Atterdag 6, precis innanför Söderport. Sökande avser att flytta
bulhuset till en annan plats inom samma fastighet. Rivningen är en del i ett större
projekt där sökande avser att utveckla hela fastigheten.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att bulhuset har ett stort värde. Dels
för att det är bland det sista av sitt slag runt Södertorg, men också för att den tillför
ett värde för stadsdelen som helhet som är kopplat till att den under en viss tid har
använts som droskstation efter att den uppfördes på 1870-talet. Det var under en tid
då Visby och Gotland genomgick en viktig utveckling inom handel och
kommunikation. Bland annat uppfördes järnvägsstationen 1878 utanför Söderport
vilket förstärkte Söderports ställning som den viktigaste inkörsporten till Visby. Men
det var fortfarande många transporter som genomfördes med häst och vagn, varför
bulhusets funktion som droskstation var del i att ytterligare stärka Söderports
ställning som inkörsport. Sammantaget utgör bulhuset en viktig representant för en
del av den utvecklingen och dess plats på Södertorg, precis innanför Söderport, är
därför starkt förankrat till dess historiska funktion och till utvecklingen av Södertorg
och Söderports ställning i Visby innerstad.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är därför att avslå ansökan om
rivningslov.
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Ärendebeskrivning

Förutsättningar

För området gäller detaljplan Visby innerstad antagen: 2010-02-22 med planbeteckning
09-P-186. Byggnadsordningens riktlinjer angående rivning anger följande:





Rivning är olämpligt och ska undvikas.
Rivningslov kan medges i undantagsfall för byggnader med begränsat kulturvärde.
Bristande underhåll är inget skäl för rivning
Byggnad som rivs helt eller delvis ska dokumenteras

Av Byggnadsordningen framgår också att under 1900-talet har en del rivningar skett i
Visby Innerstad, i samband med så kallade saneringsvågor som pågick i Sverige. I
Innerstaden skedde mer omfattande rivningar bland annat längs Adelsgatan och på
Södertorg. Endast 9 av 141 kvarter är helt opåverkade av den rivningen.
Fastigheten ligger också inom område som omfattas av Fördjupad översiktsplan för
Visbyområdet antagen 2009-12-14 §172 där området är utpekat för blandad
användning som bostäder, handel, utbildning med mera. Det framgår också i
planbeskrivningen att Östercentrums koppling till innerstadens skall stärkas och
handeln skall koncentreras till Österväg/Östertorg , Hästgatan, Adelsgatan och
mellan Södertorg och Stora Torget.
Avvikelsen från detaljplanen består i att sökande avser att riva ett hus som har ett
betydande kulturvärde. Detta avviker mot riktlinjerna i Byggnadsordningen som skall
beaktas som bestämmelse enligt prejudicerade rättsfall (se se t.ex. mål nr P 4430-13 i
Mark- och miljööverdomstolen).
Bakgrund

Ärendet har föregåtts av möten med sökande och sökandes konsulter. Mötena har
handlat om den vision och utvecklingsplan som sökande har för kvarteret Atterdag 6
som helhet. Sökande avser att riva bulhuset tillsammans med de byggnader intill som
innehåller en kiosk och tygaffär för att ge plats åt ny högre bebyggelse.
Remisser och grannar

Regionantikvarie avstyrker rivningen. Regionantikvarie motsätter sig rivningen
på grund av byggnadens kulturhistoriska värde som har en stark koppling till
Söderport och Södertorg då den under en period användes som droskstation, som en
del i den då pågående utvecklingen inom handel och kommunikation i Visby. Den
uppfördes under samma epok som järnvägsstationen utanför Söderport byggdes.
Därför är bulhuset en viktig representant för en utveckling som bidrog till att stärka
stadsdelens, Södertorgs och Söderports ställning i staden. Enligt ICOMOS1
styrdokument för det byggda kulturarvet är det olämpligt att flytta en kulturhistorisk
värdefull byggnad och att ta den ur dess sammanhang, inte bara för stadsbilden och
de kulturhistoriska värdena, utan även för läsbarheten som en del av en komposition
och för förståelsen av det historiska urbana landskapet. Med det som stöd menar
Regionantikvarie att rivningen av byggnaden medför en förvanskning av historien
och byggnadens samhörighet med torget. Vidare argumenterar Regionantikvarie att
bulhuset är en bra representant för sin hustyp och bland de sista av sitt slag runt
Södertorg samt att den bidrar till att bibehålla en varierad skala. Dessutom menar
denne att flukten av Ringmuren bakom bulhuset från Södertorg har stort betydelse
för upplevelsen på Södertorg. Liksom restaureringen av huset på Södertull har
bidragit till att öka attraktionen av platsen kan också en restaurering och integrering
1

International council on monuments and sites. En av UNESCOS tre stödorganisationer för implementeringen av
Världsarvskonventionen.

av bulhuset i sökandes utvecklingsprojekt bidra till attraktiviteten av kvarteret (se
yttrandet för mer information).
Sökande har lämnat in ett svar på Regionantikvariens yttrande. Sökande
identifierar kvarteret som viktigt för utvecklingen av stadsdelen i och med dess
placering nära Ringmuren och Södertorg. Atterdag 6 har under lång tid lidit av
bristande underhåll och sökande har ambitionen att försköna och utveckla kvarteret.
Det bristande underhållet är uppenbart på flera vis och flera av byggnaderna inom
fastigheten är så pass undermåligt skötta att det skulle krävas omfattande samt
kostsamma insatser för att rusta upp dessa. Hela tomten lutar också västerut från
muren ner mot den sida där bulhuset står, vilket gör att allt dagvatten rinner ner och
lägger sig mot bland annat bulhusets sockel och ligger där och trycker (se bild från
platsbesök). Sökande lyfter också att flera byggnader på fastigheten är svåra att
utnyttja, bland annat det gamla magasinet där det idag bedrivs restaurang och
barverksamhet, samt det som heter ”Huset med målningarna”. Dessa två har ett stort
värde och är byggnadsminnen och har därför ett stort bevarandevärde. Sökande
avser anpassa användningen av dessa byggnader utifrån deras förutsättningar med
försiktiga åtgärder. I och med dessa ambitioner menar sökande att det är en
förutsättning, för att få en ekonomi i projektet, att få ersätta byggnaderna som vänder
sig ut mot Södertorg. Ersättningsbyggnaderna avses få varierad höjd och karaktär. De
vill också öppna upp med en passage från Södertorg in på gården. Vad gäller
bulhuset vidhåller sökande att det är kraftigt förvanskat och att det inte går att utläsa
dess tidigare funktion idag. Den är också av en hustyp som är konstruerad för att
vara flyttbar. Att flytta huset ser sökande därför som ett sätt att respektera byggnaden
i projektet. De ser inte att flytten skulle vara prejudicerande och medföra att Visby till
sist blir till ett museum. Snarare ser de sitt projekt som ett sätta att utveckla Visby till
en hållbar och levande stad och vidare menar sökande att ibland måste man göra val,
som att flytta bulhuset och få ut något mer som är av betydelse för bevarandet och
utvecklingen av staden. Se yttrandet för mer information.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ansökan bör avslås.
Regionantikvarie har i sitt yttrande avstyrkt rivningen och den bedömningen ligger till
stora delar till grund för samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning. I sin
argumentation lyfter regionantikvarien bland annat att en byggnads kulturhistoriska
värde är starkt kopplad till dess plats. Bulhusets tidigare funktion som droskstation är
en betydande del av dess värde som medför att det värdet har en stark koppling till
just Södertorg, Söderport och den gamla järnvägsstationen utanför Söderport, som
en del av Visbys utveckling inom handel och kommunikation. Byggnadens placering
utgör därför en betydande del av dess kulturhistoriska värde, samt utgör också en del
av både Södertorgs och Söderports kulturhistoriska värde. Den representerar även på
ett pedagogiskt vis en del av Visbys utveckling och utvecklingen av Södertorg och
Söderports funktion i staden. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömning är därför
att det är olämpligt att riva byggnaden, med hänvisning till 2 kap 6 § 1 pt PBL samt 8
kap 13 § PBL.
Enligt praxis har Byggnadsordningen samma dignitet som planbestämmelser (se t.ex.
mål nr P 4430-13 i Mark- och miljööverdomstolen) och skall därför, enligt
förvaltningens bedömning, beaktas som bestämmelser. Byggnadsordningen anger att
”rivningslov kan medges i undantagsfall för byggnader med begränsat kulturvärde”.
Bedömningen är att byggnaden har ett betydande kulturvärde och därför strider
åtgärden även mot detaljplanen.

Regionantikvarien lyfter också byggnadens kulturhistoriska egenvärde som bulhus
och representant för den byggnadstypen. Regionantikvarier menar att bulhus är en
signaturbyggnad för Gotland, liksom de medeltida stenhusen och att många av dessa
är hotade p.g.a. felaktigt underhåll (putsade med cementputs som orsakar rötskador).
Ytterligare framhåller regionantikvarien att det aktuella bulhuset är välbevarat.
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar bedömningen vad gäller taket och husets yttre
form. I övrigt bidrar dess befintliga fönster, dess puts och färg samt ett kakelband på
dess fasad mot Södertorg till att byggnaden delvis förvanskats och dess betydelse
som representant för byggnadstypen bulhus bedöms inte vara lika starkt som dess
värde kopplat till Söderport och SödertorgLiksom Regionantikvariens bedömning är
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att bulhuset också bidrar till att bevara
variation i skala och höjd runt torget, vilket är karaktäristiskt för Visby innerstads
stadslandskap. Med sin placering alldeles innanför en av de historiska portarna in till
staden har den också ett värde som tydlig representant för bulhusbebyggelsen i
innerstaden. Flukten upp mot muren ovanför bulhuset är också en kvalitet som
bidrar till upplevelsen av stadsrummet när man rör sig mot kvarteret från Södertorg.
Sökandes yttrande berör till stora delar det projekt som ligger till grund för att
sökande ansöker om att få riva bulhuset. Vad gäller intentionerna för kvarteret som
helhet är förvaltningens bedömning att det är förenligt med riktlinjerna för området i
den fördjupade översiktsplanen Visby (Hela Visby) som pekar ut Adelsgatan och
Södertorg som särskilt viktiga för utveckling, men i ansökan om rivning skall
ställning tas till om det aktuella bulhuset kan rivas. Där ändrar inte sökandes yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning, med hänvisning till bulhuset
kulturhistoriska värde och dess betydelse för det kulturhistoriska värdet av Södertorg
och Söderport som angivet ovan. Förvaltningen delar däremot sökandes synpunkter
vad gäller bulhusets skick och dess utsatthet för bland annat dagvatten på grund av
lutningen på innergården (se bilder från platsbesök). Bulhuset är i väldigt dåligt skick
och till stora delar förvanskat. Av Byggnadsordningen framgår dock att det inte är en
anledning att tillåta rivning. Sammantaget ändrar inte yttrandet
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag att avslå ansökan.
Vidare bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen att föreslagen åtgärd avviker från
detaljplanens bestämmelser och att avvikelsen inte är en sådan liten avvikelse som
anges i 9 kap 31 b som medger att bygglov kan lämnas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer, med hänvisning till punkt 2 och 4 (2 kap 6
§ punkt 1 samt 8 kap 13 §) i 9 kap 30 § PBL att bygglov inte kan lämnas.
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Handlingsnr

Lagstöd

34 § Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som
inte
1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga eller konstnärliga värde.
Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.

Enhet bygg

Annie Lovén
Bygglovarkitekt

Sökande
Visby Lgh AB, Box 1296, 62123 VISBY

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Bilaga till beslut
BN 2016/9795

Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina
synpunkter och skälen till att du överklagar. Det är länsstyrelsen som beslutar om
tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla

1. Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer.
2. Hur du vill att beslutet ska ändras.
3. Varför du tycker att beslutet är felaktigt.
Du bör även skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.
Överklagandet ska vara undertecknat av de som överklagar beslutet, och innehålla
följande uppgifter:
Fastighetsbeteckning på er fastighet
 Adress till bostaden
 Telefonnummer
 E-postadress där du kan ta emot ev. handlingar som skickas till dig.


I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
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Figur 1 Bulhuset från Södertorg

Figur 2 Precis vid gränsen av den befintliga parkeringen börjar man ana kreneleringarna på Ringmuren bakom.
Flukten av muren och porten bedöms som värdefullt för upplevlesen av stadsrummet på Södertorg.

Figur 3 Byggnaderna som syns på bilden tillhör också samma fastighet. Den lägre bebyggelsen vill
fastighetsägaren ersätta med ny högre bebyggelse.

Figur 4 Bulhuset är till viss del förvanskat. Fönster har bytts ut, fasaden har tre olika färger/typ av puts och ett
kakelband längs ner.

Figur 5 Gårdsplanen innanför bulhuset sluttar vilket leder dagvatten ner mot bulhuset.

Figur 6 Precis vid bulhusets sockel finns som ett dräneringsdike där vatten ligger och trycker mot bulhuset
sockel och grund.

Övriga bilder från fastigheten

Figur 7 Huset är behov av en hel del omsorg.
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Fasad mot Södertorg

E

Flytten av byggnaden J är ett led i att rusta upp och utveckla hela kvarteret.
För att skapa en tydligare och vackrare fond mot Södertorg och Adelsgatan,
föreslås att de lägre, slitna och delvis förvanskade byggnaderna ersätts
med byggnader som mer harmonierar med övriga byggnadsvolymer längs
Adelsgatan.
Det ger också möjlighet att få till ytterligare byggnadsvolym genom ett
bakbygge till den byggnad som ersätter det flyttade huset.
Vilket i sin tur ger plats för fler lokaler mot gården samt bostäder ovanpå, se
sid A6 i bilaga Utvecklingsförslag.
Att ansluta ett nybygge mot det befintliga huset med motsvarande
byggnadsarea är inte ett möjligt alternativ.
En flytt av huset är ett värdigt och respektfullt sätt att ta hand om huset och
låta det få en fortsatt betydelse i staden.

V
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1:1
Söderport

www.visbyark.se
Adelsgatan 5, 621 57 Visby
St Nygatan 14, 111 27 Sthlm
tel. 0498-210885 / 08-233040
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Handlingstyp Yttrande
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20 december 2016

Yttrande
Visby Atterdag 6 - Ansökan om rivning (flytt) av byggnad
Förslaget går ut på att riva bulhuset, kiosken och tygaffären för att möjliggöra en högre
exploatering mot Södertorg. Tanken är att bulhuset ska flyttas och placeras utmed Södra
Murgatan i kvarterets norra del. Bulhuset som nu inhyser en hemslöjdsbutik är uppförd på
1870-talet som droskstation. För övriga byggnader finns ännu ingen rivningsansökan.
För Gotland och Visby representerar bulhusen en byggnadsteknik (skiftesverk) som funnit
här sedan vikingatid, det är en signaturbyggnad med stark lokal prägel som tillsammans
med de medeltida stenhusen gör Visby unikt. Ingen annan svensk stad har en lika stor
samling av bulhus. Visby domineras, trots sin uppenbara stenkaraktär av trähusbebyggelse.
En stor del av dessa trähus som av okunskap putsats med cementputs under 1970-talet och
framåt hotas av omfattande rötskador.
Södertorg har under senare tid utvecklats med nya butiker och restauranger, vilket skapat
en ökad attraktivitet. Byggnaderna i kvarteret Södertull har fått en varsam upprustning och
putsats med ren kalkputs av gotländskt ursprung och tillverkning, som bearbetats med
traditionella metoder. Utan omfattande ingrepp har kvarteret fått en starkare dragningskraft
som en knutpunkt i handelsstråket Adelsgatan.
Det vidsträckta torget bjuder på fantastiska utblickar över havet, men också spännande vyer
av ringmuren och medeltida bebyggelse inne i kvarteren. Genom att betrakta kvarteret
Atterdag från Södertorg får man uppleva både ett murtorn, ”Huset med målningarna” och
ett murparti krönt med kreneleringar. Tack vare den varierande skalan i bebyggelsen skapas
en rytm med omväxlande höjder som ger Södertorg en spännande dynamik, vilken också
utmärker hela Visby innerstad. Den lägre bebyggelsen kan därför ses som en tillgång och
bulhuset, en byggnadskategori som en gång helt dominerade stadsdelen är ett av få
kvarvarande intill Södertorg.
Fastigheten Atterdag har en mycket ålderdomlig karaktär och de två äldsta byggnaderna
(Visby hof och ”Huset med målningarna”) samt hela gårdsmiljön är skyddade som
byggnadsminne. Sedan byggnadsminnesförklaringen 1994 har fastigheten kompletterats
med nya byggnader på ett mycket respektfullt och varsamt sätt, vilket bevarat de unika
upplevelsevärdena. Bulhuset med sitt obrutna takfall mot Södertorg utgör ett mycket
välbevarat exemplar, ett av få som inte byggts till med takkupor. Fasaden har förändrats
något med större fönster, men den ursprungliga formen är fortfarande tydlig.
Bulhuset och de intilliggande byggnaderna representerar alla olika årsringar i stadens
utveckling. Kiosken med sin tidstypiska ljusskylt fick sitt nuvarande utseende 1954 och är
den enda kvarvarande funktionsbyggnad från 50-talet; en hotad tidsperiod som har mycket
få representanter kvar i Visby innerstad. Bulhuset är uppfört under 1870-talet och har
fungerat som affärsbyggnad och användes vid tillkomsten som droskstation. Detta var en tid
då ångbåtstrafiken och järnvägen anlades, men en stor del av transporterna genomfördes
fortfarande med häst och vagn. Järnvägsstationen uppfördes 1878 och förstärkte
Söderports ställning sedan medeltiden, som den viktigaste infarten till Visby. Torget,

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr Fel! Hittar inte referenskälla.

Region Gotland

infartsvägen och bulhuset är alla delar i ett viktigt kapitel som beskriver Visbys utveckling
inom handel och kommunikation.
I Visby finns fem dokumenterade fall där man flyttat byggnader från sin ursprungliga plats.
Senast detta genomfördes var 1906, då korsvirkeshuset på Burmeister 4 flyttades från
Städet 1, där gamla riksbankshuset ligger idag. Att öppna upp för att byggnader flyttas för
att göra plats åt ny bebyggelse, istället för att de bevaras och brukas för nya ändamål, är en
icke önskvärd utveckling för Visby innerstad. Detta koncept är förlegat och för tankarna till
ett museum likt Skansen
Redan under 1970-talet tar ICOMOS i styrdokument för det byggda kulturarvet, (Venice
charter, artikel 7) avstånd från att flytta byggnader. Byggnaden i sig kan inte separeras från
sin historia och den plats där den tillkommit. Allt detta tillsammans är det som utgör
kulturvärdet. Att flytta en byggnad och ta den ur sitt sammanhang innebär en förlust inte
bara för stadsbilden och de kulturhistoriska värdena, utan även för läsbarheten som en del
av en komposition och för förståelsen av det historiska urbana landskapet. Ambitionen för
världsarvet är att uppnå kultur- och bevarandedriven stadsutveckling där alla olika lager får
vara representerade.
Förändringar måste ses i ett större perspektiv där man förhåller sig till hela Visbys
stadsutveckling. En förtätning längs Visbys infartsvägar kan förtydliga gaturummet och
förstärka kopplingen mellan innerstan och ytterstan. När området utanför Söderport förtätas
med bostäder, affärer och kontor kommer flödet genom porten och längs Adelsgatans
handelsstråk stärkas upp. Det blir då än viktigare att behålla den måttfulla skalan i innerstan
och småskaligheten kring Södertorg.

Bedömning
Den föreslagna åtgärden är med stöd av följande argument olämplig och bör avslås











Byggnaden är en ”signaturbyggnad” för Visby och Gotland. Vid sidan om
packhusen är bulhusen lika viktiga och unika som byggnadstyp. Den har en viktig
funktion som historiebärare och en självklar plats vid Södertorg.
Byggnaden kan med varsam renovering framträda alltmer och har potential att bli
en accent i gatubilden. Den utgör en tillgång för torget som inte kan ersättas med
ny bebyggelse i en monoton skala. Att eftersträva en likformighet i skala och
utformning skapar inga nya värden.
Flukten upp mot muren, murtornet och ”Huset med målningarna” är viktig att
behålla för upplevelsen av den historiska staden. Förslaget innebär att den vyn helt
går förlorad.
Byggnaden är en viktig representant för förståelsen av Visbys utveckling inom
handel och kommunikation. Den har ett kontinuitetsvärde genom att vara en länk
som visar hur trafiken förändrats till och från Visby.
Den varierande skalan på bebyggelsen kring torget är viktigt att behålla. Fram till
slutet av 1800-talet dominerades området av en låg bebyggelse med bulhus.
Byggnaden representerar den sista resten av bulhus runt torget.
Byggnadens kulturhistoriska värde är knuten till platsen och användningen som
droskstation och affär som förutsätter en placering vid torget. Att flytta byggnaden
kan inte ses som en förmildrande omständighet, utan snarare en förvanskning av
historien och byggnadens samhörighet med torget.
Visbys riskerar att utvecklas till ett friluftsmuseum om byggnader kan flyttas runt
istället för att bevaras och utvecklas ”in situ”.
För världsarvet bör förändringar ske med ett urbant landskapsperspektiv där alla
årsringar respekteras och bedömningar görs med hänsyn till helheten och
relationen mellan inner- och ytterstan.

Maria James
Regionantikvarie
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VISBY ATTERDAG 6
Byggnad J - BUTIK som inrymmer "Ringmurens hemslöjd"

Foto omkring 1900, (ur Waldemar Falcks bildarkiv) Här verkar byggnaden fortfarande vara
bostad med fönsterluckor och blommor i fönstren. Bilden visar också den rivna skorstenen, som
troligen rivits i samband med den första ombyggnaden, då byggnaden blev butik.

Den lilla byggnaden på Södertorg är en
representant för de mindre skiftesverkshusen intill
Södertorg, nu i ett tämligen förvanskat skick. Som
inventeringen beskriver är byggnaden uppförd
omkring 1870, troligen som bostadshus. Då hade
byggnaden tvåluftsfönster spröjsade i tre rutor
samt putsade fasader med en slätputs i kalkbruk
och en vacker gesims.
På 1940-talet byggdes den om till butik då man
även installerade ett stort bankvalv i den bakre
delen av byggnaden. På 1960-talet byttes fönstren
ut till skyltfönster. Troligen fick byggnaden sitt
resterande exteriöra utseende i samband med
ombyggnaden på 1960-talet, eftersom spritputsen
och klinkerbeläggningen är representativ för tiden.
Sedan 1960-talet har byggnaden inte förändrats.
Tegeltaket är i behov av omläggning, putsen
släpper bitvis och fönster- och dörrar behöver
underhållas. En restaurering skulle med fördel
kunna innebära att frilägga skiftesverksstommen
för att utreda skador i denna samt reparera dessa.
Putsen, som lades på vid 1960-talet, består av en
kc-puts som är mycket tät och hindrar den
underliggande stommen från att andas. Detta
innebär att stommen med stor sannolikhet har
rötskador åtminstone i syllen, mötarens nedre
delar och de nedre bulorna närmast syllen. Det går
att reparera men kräver att stommen friläggs i sin
helhet så att skadorna kan besiktigas, lyftas och
repareras.
Det stora behovet av underhåll innebär att
byggnaden
måste
genomgå
omfattande
reparationer för att återfå ett gott skick. Tegeltaket
behöver läggas om och skador i undertaket
behöver repareras. Alla snickerier behöver
skrapas, lagas och målas. Putsen behöver, som
tidigare nämnts, knackas av för att kunna besiktiga
och reparera den underliggande stommen. Detta
öppnar för möjligheten att göra förändringar.
Byggnadens stomme i skiftesverk innebär att den
är tekniskt möjlig att demontera och återmontera
på en annan plats om så önskas.

V
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Flytt av byggnader har historiskt varit en ganska
vanlig företeelse i Sverige, tack vare att man byggt
hus i trä med timmer- eller skiftesverksstomme.
Dels skedde det i stor skala i samband med skiften
(exempelvis Laga skifte) men också i samband
med arvsskifte eller när det fanns anledning att
omdisponera bebyggelsen inom en enskild
jordbruksenhet. Även inne i städerna har
byggnader plockats ner och flyttas. Ett tydligt
exempel är då stadskärnor brunnit och man i
samband med detta beslutat att reglera gatunät
och
kvartersstruktur
med
återuppförandet.
Kvarstående hus har då plockats ned och infogats
i den nya kvartersstrukturen.
På Gotland har traditionen att flytta hus
förekommit i större utsträckning på landet, men
även i Visby finns det exempel på flytt av
byggnader. I kvarteret Städet stod ursprungligen
ett skiftesverkshus i två våningar under tegeltak.
Det flyttades till fastigheten Burmeister 4 år 1906.
Byggnaden bedömdes ha kulturhistoriska värden
som var angelägna att bevara, men uppenbarligen
inte möjlig att bevara in situ. Ett annat exempel är
det fristående bostadshuset i skiftesverksteknik på
fastigheten Kapellet
1. Den här byggnaden
flyttades från kvarteret Läroverket år 1856, i
samband med att man skulle uppföra den nya
skolbyggnaden. Ytterligare ett exempel är
Apotektet 5, den sk Mahognyvillan, dit man flyttade
ett äldre bulhus och monterade ovanpå en
medeltida sockelvåning.
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Antikvarisk förundersökning
Visby, Atterdag 6
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ORIENTERANDE BESKRIVNING

		

LÄGE
Fastighetsbeteckning:
Gatuadress:

Visby Atterdag 6
Södertorg 23 och 25, Adelsgatan 2, Södra murgatan 2

Kvarteret Atterdag har en avlång trekantsform och är placerat i den sydöstra delen av Visby innerstad. Det gränsar i väster mot Södertorg och Adelsgatans
anlöp, i nordväst till Södra Murgatan. Mot sydöst är kvarteret avgränsat av ringmuren. Det sträcker sig längs Östermur från Kajsarporten i nordost till Söderport i sydväst.
UPPDRAG
Förundersökningen är upprättad på uppdrag av fastighetsägaren och har utförts av Boman Restaurering AB, byggnadsantikvarie Cecilia Boman under
våren 2016.
SYFTE
Förundersökningens syfte är att identifiera och beskriva byggnadens kulturhistoriska värden på ett tydligt sätt. Förundersökningen tydliggör möjligheter och
begränsningar när det gäller förändringar i byggnaden.
AVGRÄNSNING
Förundersökningen omfattar respektive byggnad inom fastigheten.
REDOVISNING AV BEFINTLIGT SKYDD
Kvarteret Atterdag 6 ligger inom detaljplanerat område. Detaljplan för Visby innerstad, antagen 2010-02-22, Laga kraft 2010-03-26. Hela planområdet utgör
särskilt värdefull bebyggelsemiljö enligt 8 kap. 13-18 §§ plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Åtgärder som skadar kulturvärdena får inte genomföras. All
lovprövning inom området görs med utgångspunkt från de riktlinjer som anges i Byggnadsordningen. Projekteringen ska bygga på en antikvarisk förundersökning om inte byggnadsnämnden anser att den inte behövs. Parkernas och trädgårdarnas karaktär ska bevaras och skötseln utföras med hänsyn till den
värdefulla miljön.
Två av byggnaderna (medeltidshuset och magasinshuset) samt del av gården inom fastigheten är skyddade som byggnadsminnen enligt KML. Datum 199412-16, Dnr 221-1989-94.
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BESKRIVNING
KVARTERET Atterdag har en avlång trekantsform och är placerat i den sydöstra delen av Visby innerstad. Det gränsar i väster mot Södertorg och Adelsgatans
anlöp, i nordväst till Södra Murgatan. Mot sydöst är kvarteret avgränsat av ringmuren. Det sträcker sig längs Östermur från Kajsarporten i nordost till Söderport i sydväst. Före den nu rådande fastighetsindelningen tillhörde kvarteret Klinterotens tredje kvarter med tomtnummer 94-99.
I kvarterets mellersta, östra del, på nuvarande Atterdag 6, finns en av stadens äldsta byggnader, Huset med målningarna. Byggnaden ingår i ringmuren
och uppfördes till största delen omkring 1200-talets mitt, det vill säga före murens tillkomst. Enligt en sägen skall huset från början ha använts som logi för
gäster till Solbergaklostret. Innerstadens sydöstra delar är i övrigt bland de senaste att bebyggas. Vid 1300-talets slut började det förekomma en del trähus
i området, där samhällets mindre bemedlade bodde. Kvarteret Atterdag finns inritat som bebyggt på en karta från 1646, men har på grund av sin närhet till
muren och den sedan länge viktiga infartsporten Söderport, antagligen haft en del bebyggelse redan före detta. I slutet av 1600-talet sträckte sig kvarteret
fram till nuvarande kvarteret Tjärkoket i nordost. 1661 togs Kajsarporten upp och omkring hundra år senare delades de båda kvarteren åt. Sedan dess har
kvarteret bevarat sin utbredning.
Från 1600-talet och fram till 1800-talet beboddes fastigheterna främsta av hantverkare och handelsmän. Från 1800-talets senare del till idag har handeln
varit den dominerande näringen i kvarteret. I kvarterets mellersta del finns nuvarande Atterdag 6, vilken åtminstone sedan 1600-talet varit en av de största
och mest betydande handelsgårdarna i staden. Detta faktum präglar ännu fastighetens bebyggelsestruktur. Under 1800-talets mitt inrymdes Gotlands Lantmäterikontor i huvudbyggnaden på kvarterets nordligaste fastighet, nuvarande Atterdag 5.
Omedelbart innanför Söderport finns en stadsägd tomt som tidigare hört till kvarteret. Fram till 1947 rymde stadsägan det södra tullhuset, byggt på 1750-talet samt ett mindre uthus. Tullhuset var av sten i två våningar och användes efter lanttullens upphörande till arrestlokal för artilleriets officerare och senare
som bostadshus. Från byggnaden och fram till muren i söder fanns ett träplank med port. När gångportar skulle göras vid Söderport, 1947, revs tullhuset,
som invändigt bland annat hade bevarade väggmålningar och kakelugnar, samt uthuset. Idag är en del av ytan stensatt trottoar, vilken skiljs från gräsytan
med ett träplank.

När järnvägen etablerades, under 1870-talet, fick handeln runt Södertorg och Adelsgatan ett uppsving eftersom de resande
kom in i staden från stationen som fanns strax utanför porten. Detta präglar än idag byggnaderna längs handelsstråket från
Södertorg och längs Adelsgatan.
FASTIGHETEN Atterdag 6 upptar närmare två tredjedelar av kvarterets mellersta del. Den gränsar i väster till Södertorg och Adelsgatans södra ände samt i
nordväst till Södra Murgatan.
Fastigheten var bebyggd med ett stenhus redan vid 1200-talets mitt, före ringmurens tillkomst. Enligt en sägen skall byggnaden ha tillhört Solbergaklostret
och fungerat som inkvarteringslokal för långväga gäster. När muren uppfördes införlivades denna byggnad, kallad Huset med målningarna, med tre av sina
murar i försvarsverket. Enligt Schilders karta från 1696-97 bestod fastigheten då av två tomter med tre nummer som i stort sätt motsvarar dagens Atterdag
6. Den södra tomten, nummer 5, ägdes av Hans Ihre och var bebyggd med ett trähus, stall och lada med tillhörande gårdsrum. Dessutom fann på tomten det
som tidigare varit stadsvaktens hus, den gamla ”Courtegården”. Den norra tomten var uppdelad i två nummer, 381 och 382, med var sitt tillhörande gårdsrum
och var sin kålgård. Nummer 381 var bebyggd med ett hus av trä med en lada samt ett stall. Dessutom fick ägaren, Jochum Kråmer, bruka ett stadstorn inom
tomtens yta. Tomtnummer 382 var bebyggd med ett trähus. Andreas Habro som bodde i detta hus betalade hyra till Kråmer och ägde alltså inte tomten.
Därför finns det ingen inbördes avgränsning mellan de båda tomterna.
Efter kvarters- och tomtregleringen vid 1700-talets mitt kom de båda ägorna att tillhöra Klinterotens tredje kvarter med nummer 95 i söder och 96 i norr.
År 1781 justerades tomtnumren så att nummer 95 blev 96 och den som tidigare var nummer 96 blev 97. Enligt husklassifikationen från 1785 var den södra
tomten, 96, endast bebyggd med ett stall av sten med tegeltak. Den norra tomten, 97, var däremot rikligt bebyggd, med åtta byggnader. Där fanns två trähus,
ett tegeltäckt och ett vars tak var täckt dels med tegel och dels med bräder. Dessutom fanns ett brygghus, ett malthus och en lada med tegeltak samt ett
fårhus, ett stall och ett kostall vilka alla stod under brädtak. Åren omkring 1800 gjorde antikvitetskonduktören C G G Hilfeling ett antal rundresor på Gotland
för att inventera öns fornlämningar. När han första gången anlände till Visby, via Klintehamn den 26 juli 1797, inkvarterade han sig på den norra tomten. Den
ägdes då av Jacob Dahlman, en i raden av flera generationer Dahlman som var verksamma som bryggare i staden. 1821 köpte Jöns Petter Gahne den södra
tomten och tre år senare även den norra, varvid de båda slogs samman. Tomtgränserna har därefter justerats något vid några tillfällen under 1900-talet. Vid
fastighetsindelningen på 1930-talet fick fastigheten beteckningen Atterdag 2. Sedan en justering av tomten mot Södra Murgatan 1966 har den nuvarande
beteckning, nummer 6. (forts nästa sida)
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BESKRIVNING (FORTS)
Fastighetens bebyggelse är, med några få förändringar, den samma i dag som under 1800-talets andra hälft och består av nio byggnader. Fyra av dessa
avgränsar tillsammans fasigheten mot Södertorg och Adelsgatans södra ände i väster. Med långsidan mot Södertorg, i sydväst, finns ett mindre skiftesverkshus, byggnad 1. Det uppfördes sannolikt som droskstation på 1870-talet. 1931 anslöts norr om denna en mindre kioskbyggnad, byggnad 2. I det nordvästra
hörnet av tomten, där Södra Murgatan mynnar ut i Adelsgatan finns en större stenbyggnad i två våningar, byggnad 4, som uppfördes under 1800-talets
första hälft. Den utgör fastighetens egentliga huvudbyggnad och inrymmer affärslokaler i bottenvåningen och bostäder i det övre våningsplanet samt på den
inredda vinden. Sammanbyggd med huvudbyggnaden, längs den västra tomtgränsen mot söder, finns en mindre affärsbyggnad av tegel och sten, byggnad
3. Den uppfördes i själva verket som en tillbyggnad till den förra vid 1800-talets slut. Byggnad 5 är en stenbyggnad i en våning med vind som huvudsakligen
byggdes 1798. Takfallet löper till en del upp i ett av murens försvarstorn, vilket utgör en del av byggnaden. Den uppfördes som ladugård och lada med vindsmagasin. Under drygt två decennier under 1900-talets andra hälft inrymde byggnaden den legendariska livsmedels- och diversebutiken Effes. Sedan 1989
bedrivs restaurangverksamhet i byggnaden. Mot den södra fasaden finns en lägre förrådstillbyggnad av trä från 1954. Omedelbart söder om restaurangen
finns medeltidsbyggnaden ”Huset med målningarna”, byggnad 6. Huset har fått sitt namn med anledning av att dess väggar och valv är dekorerade med
renässansmålningar. Under 1800-talet gjordes en del ombyggnader i och med att huset började användas som magasin. Idag fungerar den i viss mån som
lagerbyggnad. Söder om, och sammanbyggd med, medeltidsbyggnaden finns en uthuslänga i två sektioner med varierande volym från 1800-talets senare
hälft, byggnad 7. Den är uppförd som vagns- och vedbod med förråd och avträden, men fungerar idag endast som förråd. Byggnad 8 är den enda som avviker
i betydande grad från 1880-talets bebyggelsestruktur på fastigheten. Det är en garagelänga av putsat tegel som uppfördes 1928 på den tidigare obebyggda
ytan mot den södra tomtgränsen. Mot planket, som avgränsar fastigheten mot Södra Murgatan i nordväst, uppfördes 1995 en bodlänga, byggnad 9, Den inrymmer även en öppen bar som endast används under sommarsäsongen. På platsen fanns tidigare en stallänga. Den äldre längan revs i början av 1980-talet,
då gatan breddades. Restaurangbyggnadens nordligaste del är avskiljd från gården med ett rödmålat plank, löpande i nordväst/sydostlig riktning mellan
restaurangen och bodlängan.
Förutom de nämnda byggnaderna och planket avgränsas fastigheten mot söder genom en kalkstensmur. Den öppna gårdsplanen, som sluttar åt väster, är
belagd med gatsten, kullersten, asfalt och, till en mindre del, med gräs.
Fastigheten

är, med flertalet av de äldre ekonomibyggnaderna bevarade, en av de sista kvarvarande köpmansgårdarna
i Visby. Den har även ett av de äldsta och märkligaste medeltidshusen i staden. Byggnaderna, såväl i gaturummet som
på innergården, har inbördes mycket varierande volymer och uttryck, men utgör viktiga element i områdets centrala roll
som mötesplats samt handels- och affärscentra från medeltiden, fram till 1900-talet. Som helhet är fastighetens miljö av
omistlig karaktär för staden och innehar ett mycket stort kulturhistoriskt och miljöskapande värde.

Källa: Visby innerstad – en bebyggelseinventering.
Del 1. Länsmuseet på Gotland. ISBN 91-88036-48-0. Västervik, 2002.
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FOTOGRAFIER

Juni 2016

Juni 2016

Juni 2016
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BESKRIVNING OCH VÄRDERING AV BEFINTLIGA BYGGNADER

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Huset med målningarna (BM)
Magasin (BM)
Förråd (ingår i BM skyddsområde)
Förråd (ingår i BM skyddsområde)
Förråd (ingår i BM skyddsområde)
Garage
Bostadshus
Affärslokal
Kiosk
Affärslokal
Förråd (ingår i BM skyddsområde)
Förråd (ingår i BM skyddsområde)
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BYGGNAD A - HUSET MED MÅLNINGARNA (BM)

Juni 2016

November 2011

Byggnadsår:

1883 (1880)

Beskrivning
ur innerstadsinventeringen
från 1992:

Byggnaden, som kallas Huset med målningarna, är uppförd med en stomme av kalksten i två våningar och loft vid 1200talets mitt, det vill säga före ringmurens tillkomst. Taket är ett tegeltäckt pulpettak. Enligt en sägen skall byggnaden ursprungligen ha tillhört Solbergaklostret och fungerat som inkvarteringslokal för klostrets långväga gäster. Idag används
den som lager. Byggnaden förstärktes mot landsidan under 1200-talets senare del, när den inneslöts i ringmuren, utskjutande ur denna åt öst. Övervåningen har vägg- och valvdekoration av renässansmålningar, där av namnet Huset med målningarna. Målningarna kan tyda på att övervåningen använts som festlokal under 1600-talet. Under 1800-talet brukades
byggnaden som magasin. Då togs tre magasinsluckor upp på övre plan och en spis murades upp i det nedre. I den södra
delen, mot gården finns en svalebrygga av trä. Den är en rekonstruktion från 1963, efter en medeltida förlaga. Bryggan
saknar förbindelse med marken, då ett tak på pelare från en intilliggande förrådsbyggnad, byggnad 7, skjuter ut inunder
konstruktionen. Nedanför detta, i markplan, finns en tunnvälvd källarnedgång. (...) Husets del utanför muren har spår efter
en tidigare byggnad som var försedd med tre fönster. Det tidigare nämnda, befintliga medeltida fönstret, utgör det nedersta
av dessa tre. Norr om detta finns en mindre utbyggnad med ett flistäckt pulpettak. (...) Interiört finns många nischer och
på andra våning två låga, ursprungliga kryssvalv med 1600-talsmålningarna och en medeltida ritsning i form av ett skepp.

Kulturhistorisk värdering
ur innerstadsinventeringen
från 1992:

Byggnaden är helt unik. Med dess särpräglade, ålderdomlig karaktär är den omistlig och kulturhistoriskt ovärderlig, inte
bara för den omedelbara omgivningen, utan för hela medeltidsstaden Visby.

Skick vid besiktning 2016:

Exteriört är byggnaden i ett bra skick. Följande har genomförts: Omläggning tegeltak, omfogning av mur åt öster samt
restaurering av fönstersnickerier åt öster genomfördes 2013-2014. Säkring av invändigt måleri (konservatorsinsats) år 2013.

Möjligheter/begränsningar:

Inom kvarteret bör Huset med målningarna vara den byggnad som visas mest respekt. Den är helt unik i sitt slag, som även
den kulturhistoriska värderingen beskriver, och det är därför det synnerligen angeläget att den behandlas med stor omsorg
och respekt. Byggnaden spelar en viktig roll i kommande förändringsarbete.
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BYGGNAD B - MAGASIN (BM)
Äldre fotografier:
1947

1947
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BYGGNAD B - MAGASIN (BM)
Juni 2016

Byggnadsår:

1883 (1880)

Beskrivning
ur innerstadsinventeringen
från 1992:

Byggnaden uppfördes högst troligt 1798, som ladugård och tröskverkslada med vindsmagasin. Under drygt två decennier
under 1900-talets andra hälft inrymde byggnaden den legendariska livsmedels- och diversebutiken Effes. Sedan 1989 bedrivs restaurangverksamhet i byggnaden. Mot den södra fasaden finns en lägre förrådstillbyggnad av trä. (se byggnad C)
Huvudkroppen har en stomme av sten i en våning med inredd vind. Ett av ringmurens försvarstorn ingår i byggnaden. Det
stora taket är ett halvt mansardtak som ansluter stadsmurens murverk och dess övre del löper vidare upp i tornrummet. (...)
1924 byggdes djurstallarna om till magasin, varför tre partier med sammanlagt nio spiltor under tak på stolpar byggdes till
åt gården i väster. Taket hade då de sex takkuporna med luckor. Spiltorna revs 1947 då en verkstad med kontor inrättades
i den sydvästra delen. Samtidigt tillkom den mindre tillbyggnaden. Tillbyggnaderna förföll och skulle repareras 1954. Då
snickaren föll genom taket togs beslut, utan lov, att riva det och ersätta det med ett nytt i samma skala. I nybygget infogades
de gamla fönstren och en av bräddörrarna. Omkring tio år senare etablerades en diverse- och livsmedelshandel i lokalerna.
Detta föranledde en del interiöra förändringar. Bland annat installerades en varmluftspanna och innerväggarna putsades
med KC-bruk. Ytterligare förändringar gjordes i samband med starten för restaurangverksamheten, 1989. Ett kök installerades i den norra delen. Man inredde torndelen med en fast bänkinredning. På övervåningen inreddes en salooninspirerad bar
och en liten fristående stuga för toaletter uppfördes. Trappan upp till övervåningen har därefter breddats och den utvändiga
utrymningstrappan har anslutits. De ursprungliga dörrarna är alla förändrade eller utbytta. Den glasade entrén är insatt
1996.

Kulturhistorisk värdering
ur innerstadsinventeringen
från 1992:

Byggnaden har, trots en del fasadförändringar, en exteriör med tydlig 1700-talsprägel. Den innehar såväl ett stort kulturhistoriskt värde som ett byggnadshistoriskt värde samt ett unicitetsvärde, dels genom dess långa historik som ekonomibyggnad sammanbyggd med stadsmuren och dels genom dess omfångsrika storlek. Det utgör tillsammans med byggnad 6
kärnan i den välbevarade köpmansgården och innehar ett avgörande miljöskapande värde för gårdsrummet.

Skick vid besiktning 2016:

Byggnaden är i behov av en restaurering. Följande åtgärder har genomförts: papptaket lades om 1982. 1997 restaurerades
tornets bjälklag.

Möjligheter/begränsningar:

Byggnaden är förvanskad efter omfattande och ovarsamma förändringar. Idag innehåller den flertalet olämpliga material.
Här finns stora möjligheter till förbättring som, om de utförs med stor varsamhet, kommer förtydliga och nyansera byggnadens kulturhistoriska värden.
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BYGGNAD B - MAGASIN (BM)
Äldre fotografier:

1980

1947
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BYGGNAD B - MAGASIN (BM)
Äldre fotografier:
1947

1947
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BYGGNAD B - MAGASIN (BM)
Äldre fotografier:

1947

1980
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BYGGNAD C - FÖRRÅD

Juni 2016
Byggnadsår:

1967. Boden under trappan är byggd 1995

Beskrivning
ur innerstadsinventeringen
från 1992:

Byggnaden uppfördes 1967 och ersatte då ett 1800-tals uthus med samma placering, volym och utseende. Byggnaden är
byggd i två sektioner, båda i en våning. Den mindre är till större delen dold under utrymningstrappan. Båda sektioner har
regelstommar, bakom rödmålad locklistpanel. Taken är papptäckta pulpettak, varav det mindre även har listtäckning. Den
västra fasaden bryts upp av en glasad paneldörr och två enkla bräddörrar samt tre mindre fönster, varav två har spröjsade
bågar. Samtliga snickerier är svartmålade.

Skick vid besiktning 2016:

Bra skick. Följande åtgärder har genomförts: Taket lades om 2007 med Derbigum. Panelen har rödfärgsmålats relativt nyligen, åtm 2000-tal. Den lilla delen, under trappan, är helt nybyggd 1995. Den inrymmer luftvärmepump.

Möjligheter/begränsningar:

Boden har haft samma placering under lång period, dvs även om den nya boden är byggd 1967 så har det funnits en bod
där betydligt länge. Det är positivt för kontinuitetsvärdet om det kan bibehållas även i framtiden. Dess direkta närhet till
ringmuren begränsar möjligheterna till större förändringar.
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BYGGNAD C - FÖRRÅD
Äldre fotografier:

1947
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BYGGNAD D - E FÖRRÅDSBODAR

Juni 2016

Juni 2016

Byggnadsår:

1883 (1880)

Beskrivning
ur innerstadsinventeringen
från 1992:

Byggnaden är i dag ett förråd. Den är uppförd i två etapper. Båda är uppförda omkring 1880, med stommar av resvirke, klädda med rödmålad locklistpanel och med baksidorna mot ringmuren. Båda byggnadsdelar står under papptäckta pulpettak.
Den nordligast belägna delen är i två våningar. Mot dess norra gavel finns en lägre utbyggnad, från omkring 1920, med ett
brant pulpettak på stolpar som sträcker sig ut över källarnedgången till byggnad 6. Den södra delen av byggnaden är en
bodlänga i en våning. I längan finns fyra portar, där den andra från norr är mycket bredare och troligen var vagnsbod. Längst
i söder förvarades ved. I ett av utrymmena finns avträden kvar.
Byggnaden har ett omsorgsfullt utförande, med figursågade takstolstassar och de ursprungliga måsvingade fönsteromfattningarna kvar på bottenvåningen. De korsspröjsade bågarna är dock utbytta mot bågar med enklare, horisontell
spröjsning. I den norra, högre delen finns på långsidan en centralt placerad pardörr, täckt med masonit. Söder om den finns
en enkel bräddörr. I det övre våningsplanet bryts fasaden upp av en enkel brädlucka. Även i bodlängans fyra portar sitter
enkla bräddörrar. Den sydligaste porten är brunmålad. Övriga snickerier är svarta.

Kulturhistorisk värdering
ur innerstadsinventeringen
från 1992:

Byggnaden är mycket välbevarad och innehar ett estetiskt upplevelsevärde i gårdsmiljön och ett stort arkitekturhistoriskt
värde, som större uthus av trä. Den är en omistlig del i denna unika helhetsmiljö, med en samling ekonomibyggnader till en
av Visbys äldsta köpmansgårdar.

Skick vid besiktning 2016:

Måttligt bra skick. Följande åtgärder har genomförts: Taket lades om 2007 med Derbigum, men det finns redan nu tecken på
nya läckage i takfoten samt misstänkta svampangrepp. Panelen har rödfärgsmålats relativt nyligen, åtm 2000-tal. Skärmtaket byttes ut 2013 med ny bördning, ny papp och ny plåt. Stolparna renoverades.

Möjligheter/begränsningar:

Byggnaderna saknar ursprunglig inredning, förutom i det södra utrymmet där avträdet finns kvar. Bodarna har haft samma
placering under lång period. Det är positivt för kontinuitetsvärdet om de kan bibehållas även i framtiden. Dess direkta närhet till ringmuren begränsar möjligheterna till större förändringar.
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BYGGNAD D - E FÖRRÅDSBODAR
Äldre fotografier:

1947
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BYGGNAD F - GARAGE

Juni 2016

Juni 2016

Byggnadsår:

1928

Beskrivning
ur innerstadsinventeringen
från 1992:

Byggnaden uppfördes som garage 1928. Idag används den även som förråd. Den har en putsad stomme av tegel i en våning
under ett plåttäckt pulpettak. Den norra fasaden bryts upp av två portar med två pardörrar. Dörrbladen har ramverk som är
klädda med pärlspontad panel och är försedda med spröjsade fönster i den övre delen.
Garagets östra gavel är så nära bodlängans (byggnad 7) södra del att det begränsar bodarnas användning. Garagets placering och portarnas högre höjd, gentemot det förmodade vagnslidret i förrådsbyggnaden intill, visar tydligt på fordonsutvecklingen och de äldre bodarnas minskade betydelse.

Kulturhistorisk värdering
ur innerstadsinventeringen
från 1992:

Byggnaden är välbevarad med originalportarna kvar och har unicitetsvärde som tidig garagebyggnad i Visby. Den utgör en
betydelsefull, kulturhistoriskt värdefull enhet i denna unika köpmansgårdsmiljö.

Skick vid besiktning 2016:

Byggnaden saknar funktion. Den är i behov av underhåll men taket verkar tätt.

Möjligheter/begränsningar:

Byggnadens södra del begränsar de äldre förrådsbodarnas användning och synbarhet i miljön. Garaget har ett visst kulturhistoriskt värde, men det är inte omistligt. I Visby finns det en handfull byggnader av motsvarande karaktär från samma
tidsperiod.
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BYGGNAD G - BOSTADSHUS/AFFÄRSLOKAL

Juni 2016
Byggnadsår:

1820

Beskrivning
ur innerstadsinventeringen
från 1992:

Byggnaden är ursprungligen uppförd omkring 1820 och har två våningar med inredd vind. Bottenvåningen inrymmer en
affär, de två övre våningsplanen har bostäder. Sannolikt hade huset en officiell funktion vid 1800-talets mitt, då det likt
andra officiella byggnader är särskilt markerat på en karta över Visby från 1856. Stommen är av kalksten med en gulavfärgad, spritputsad fasad. Husets volym, den sparsmakade utsmyckningar och det tegeltäckta, valmade mansardtaket
ger det en viss rokokokaraktär. Under gatufasadens takfot löper en vit, kraftigt profilerad gesims. (...) In mot gården, i öster,
har huset en tillbyggnad i två våningar som sträcker sig utmed två tredjedelar av huvudkroppens längd. Tillbyggnaden står
under ett plåttäckt pulpettak. Den är uppförd i två etapper med varierande taklutning, båda har reveterade stommar av trä
som spritputsats likt huvudkroppen. Tillbyggnadens fasad bryts upp av tre paneldörrar och spröjsade tvåluftsfönster. Även
på tillbyggnaden är snickerierna brunmålade.
På 1890-talet byggdes huset till söderut med en liten butik, byggnad 3. Båda delar av tillbyggnaden åt öster, in mot gården,
tillfogades omkring 1900. På 1920-30-talen förändrades bottenvåningens exteriör då de större skyltfönster monterades.
Den södra dörren blev utbytt och placerad i gatunivå, medan den norra behölls oförändrad. Vinden inreddes 1947 med
en sexrumslägenhet. Utbyggnaden in mot gården, som inrymmer butikslager, hade fram till 1900-talets mitt en tydlig
träskjulskaraktär, men putsades då likt huvudkroppen.
I bottenvåningen finns idag en stor butikslokal i söder och ett kontor i norr med ett bevarat äldre kassavalv. Mellanplanet har
en spatiös fyrarumslägenhet med kök och kökstrappa i utbyggnaden åt gården. I lägenheten finns äldre inredningsdetaljer
som jugendkakelugn och bevarade snickerier. Översta planets femrumslägenhet delades 1987 till en två- och en trerumsbostad. Trapphuset har kvar en gammaldags prägel och ytterdörren, med sin blomformade dekor i fyllningarna, kan vara
original.

Kulturhistorisk värdering
ur innerstadsinventeringen
från 1992:

Byggnaden har till stor del behållit ett ursprungligt, ståndsmässigt 1800-talsuttryck. Som manbyggnad för den välbevarade
köpmansgården har den ett stort arkitekturhistoriskt värde samt ett symbolvärde för staden. Den har även ett estetiskt,
miljöskapande värde i gatumiljön.
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BYGGNAD G - BOSTADSHUS/AFFÄRSLOKAL

Juni 2016
Skick vid besiktning 2016:

Byggnaden är i omfattande behov av renovering. Underhållet har varit synnerligen bristfälligt de senaste fyrtio åren. Tegeltaket i behov av omläggning. Plåttaket på bakbygget läcker så det rinner in vatten i mellanvåningen, vilket medfört
rötskador i stommen. Vattenavrinningen på husen är bitvis skadad och vattnet leds undan från huset på ett bristfälligt vis.
Fönster- och dörrsnickerier är i behov av underhåll. Badrummen är undermåliga.

Möjligheter/begränsningar:

Byggnadens miljöskapande värde i gaturummet är viktigt och ställer höga krav på ett gott underhåll. Tillbyggnaderna åt
öster tillkom på 1900-talets början och utformades då med synlig panel. Dess nuvarande putsade 1960-tals utseende är
missprydande och bidrar inte till det miljöskapande värdet. Tillbyggnaden är dessutom i ett väldigt tekniskt bristfälligt skick
och måste åtgärdas. Om det finns önskemål på arkitektoniska förändringar är det lämpligt att förlägga dem på bakbygget,
som i sammanhanget har lägst kulturhistoriskt värde.
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BYGGNAD G - BOSTADSHUS/AFFÄRSLOKAL
Äldre fotografier:

1947

1947
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BYGGNAD H - AFFÄRSLOKAL

Juni 2016

Juni 2016

Byggnadsår:

Äldsta del åt norr 1894. 1932/42

Beskrivning
ur innerstadsinventeringen
från 1992:

Byggnaden är en affärslokal (...). Den är uppförd i en våning, där den äldsta delen har en stomme av trä medan de två yngre
är av tegel. Fasaden är spritputsad med en sandfärgad kulör mot gatan och gul in mot gården. Liksom byggnad 1 och 4 på
fastigheten är fasaden mot gatan beklädd med ljusbruna klinkers i den nedre delen. Taket är täckt med svart plåt och sluttar
från gatan, in mot gården. (...)
Den ursprungliga delen uppfördes som en butikslokal, med ett tillhörande kontor, ansluten till huvudbyggnaden. 1932
tillfördes ytterligare två butiker med kontor mot söder. Tio år senare tillkom den yngsta delen, med en butik och verkstad
mot gården i öster. Vid slutet av 1960-talet tillfogades en takterrass till en av bostäderna i byggnad 4. Samtidigt ändrades
fasaden. Bland annat murade den södra dörren igen. Förmodligen var det även då som fasaden försågs med klinkers. 1976
slogs butikerna samman till en och förråd samt personalutrymmen förlades till byggnadens norra del.
Interiören är efter den senaste ombyggnaden kraftigt förändrad, men utvändigt består den modernistiska prägeln från
1930- och 1940-talet.

Kulturhistorisk värdering
ur innerstadsinventeringen
från 1992:

Byggnadsmiljön är brokig längs handelsstråket Adelsgatan, innanför Söderport. Denna byggnad har, liksom kiosken, en särpräglad modernistisk karaktär mot gatan. Trots förändringarna har den ett arkitekturhistoriskt värde i den kulturhistoriskt
värdefulla helhetsmiljö som fastigheten utgör.

Skick vid besiktning 2016:

Inga förändringar har genomförts sedan renoveringen på 1970-talet. Bristfällig isolering enligt hyresgäst, vilket innebär
varmt på sommaren och kallt på vintern.

Möjligheter/begränsningar:

Kvarterets fasad mot gaturummet har varierande kvaliteter i de olika byggnadskropparna. Den aktuella byggnaden har
mycket lite kulturhistoriskt värde. Dess byggnadstekniska skick och husets förvanskade utseende medger stora möjligheter
till förändring.
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BYGGNAD H - AFFÄRSLOKAL
Äldre fotografier:

1947
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BYGGNAD I - KIOSK

Juni 2016

Juni 2016

Byggnadsår:

1954 (1931)

Beskrivning
ur innerstadsinventeringen
från 1992:

Byggnaden är en kiosk vars äldsta del uppfördes 1931 (som en tillbyggnad till byggnad J). Sin nuvarande volym och utformning fick den efter en utbyggnad 1954, då den förlängdes mot norr och breddades mot öster. Sedan dess är kiosken
sammanbyggd med byggnad 1 och 3 på fastigheten. Den har en stomme av trä och betonghålsten i en våning under ett
plåttäckt pulpettak. Den östra fasaden, in mot gården, har en gulavfärgad KC-puts. Den västra fasaden, mot Södertorg, är
klädd med gulmålad träpanel. I samma fasad finns även entrédörren, täckt av panel i samma utförande. Där finns även
byggnadens ljusinsläpp, ett fönsterparti med betjäningslucka. Fönstren är monterade i ett fernissat ramverk där den övre
fönsterraden är formade som spröjsade överljus. I fönsterpartiet finns en glasad betjäningslucka med karmstycke av aluminium.

Kulturhistorisk värdering
ur innerstadsinventeringen
från 1992:

Kiosken är mycket välbevarad, såväl invändigt som utvändigt, sedan om- och tillbyggnaden 1954. Inredningen är helt i
original sedan dess med bevarade detaljer från 1931. På byggnadens tak finns en äldre skylt med texten ”KIOSK” i belysta
bokstäver. Byggnaden har ett unicitetsvärde som bevarad funktionsbyggd kiosk från 1900-talets mitt i Visby innerstad. Den
har även ett stort kulturhistoriskt och miljöskapande värde för kvarter och stadsdel.

Skick:

Byggnaden är helt oisolerad och saknar rinnande vatten och wc. Den är uppförd i lättbetongblock och är i omfattande behov
av renovering.

Möjligheter/begränsningar:

Stora möjligheter till förändringar. Dess byggnadstekniska skick förutsätter stora förändringar om den skall fungera långsiktigt.
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BYGGNAD J - AFFÄRSLOKAL

Juni 2016

Juni 2016

Byggnadsår:

1870

Beskrivning
ur innerstadsinventeringen
från 1992:

Byggnaden är en affärslokal som uppfördes som enkelstuga omkring 1870. Den ursprungliga funktionen är oklar, men 1947
gjordes huset om till butik efter att en tid ha fungerat som droskstation. Under en period, i slutet av 1960-talet, inrymdes
Handelsbanken i byggnaden, innan den åter blev affärslokal.
Byggnaden är uppförd med en reveterad skiftesverksstomme i en våning med vind. Taket är ett sadeltak, täckt med enkupigt
tegel. Det västra takfallet, mot Södertorg, är helt obrutet medan det östra, in mot gården, har ett mindre takfönster med
ålderdomlig prägel. (...) Dörrarna härstammar sannolikt från en ombyggnad 1947 då byggnaden blev butik. Samtidigt inreddes ett kontor i den norra delen av huset. I kontoret installerades då ett bastant kassavalv. På 1960-talet sattes de större
skyltfönstren in och fasaden fick då även det nuvarande utseendet. Vinden nyttjas som lager. Kiosken, byggnad 2, uppfördes
1931 som en tillbyggnad till huset.
Byggnaden är en få kvarvarande skiftesverkshus av det mindre formatet intill Södertorg, en byggnadskategori som helt
dominerade denna stadsdel fram till 1800-talets senare del. Mot gatan är fasaden anpassad till de omgivande byggnaderna.
In mot gården har den en mer bevarad, ålderdomlig prägel.

Kulturhistorisk värdering
ur innerstadsinventeringen
från 1992:

Byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde och även ett miljöskapande värde, såväl för fastigheten som för stadsdelen.

Skick vid besiktning 2016:

Byggnaden har inte genomgått några åtgärder sedan 1960-talet. Taket är i behov av omläggning, putsen släpper bitvis och
fönster- och dörrar behöver underhållas. Dess exteriör från 1960-talet bidrar starkt negativt till dess kulturhistoriska värde.
Byggnaden kräver omfattande renoveringsåtgärder.

Möjligheter/begränsningar:

Det stora behovet av underhåll öppnar för möjligheten att göra förändringar. Byggnadens tekniska utförande, dvs skiftesverksstommen, innebär att byggnaden faktiskt är möjlig att flytta rent tekniskt.
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BYGGNAD K - FÖRRÅD

Juni 2016
Byggnadsår:

1995

Beskrivning
ur innerstadsinventeringen:

Byggnaden är en bodlänga från 1995. Byggnaden är uppförd med samma omfång, och i det närmaste samma placering,
som en äldre stallänga, vilken revs på 1980-talet, då gatan breddades. Den inrymmer förrådsutrymmen i den nordliga delen
och en bar, som endast används sommartid, i den södra. Byggnaden har en stomme av stolpar och regelverk i en våning
och är klädd med rödmålad locklistpanel. Den täcks av ett sadeltak med förskjutet takfall och varierande höjd. Byggnadens
baksida, som löper längs Södra Murgatan, har formen av ett listtäckt plank som endast en mindre del av taket sticker upp
över. Mellan förrådsdelen och bardelen finns ett utrymme som är öppet in mot gården. Den södra gaveln och den norra
förrådsdelen bryts upp av var sin enkel bräddörr. In mot gården finns, i den södra delen, en enkel serveringslucka av bräder.

Kulturhistorisk värdering
ur innerstadsinventeringen:

Byggnaden har ett miljöskapande värde, då den anpassats till bebyggelsemiljön på fastigheten.

Skick vid besiktning 2016:

Bra skick.

Möjligheter/begränsningar:

Byggnaden är helt nybyggd med i en för kvarteret passande stil. Dess kulturhistoriska värde är ringa, vilket medger möjligheter till förändring.
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BYGGNAD L - FÖRRÅD

Byggnadsår:

1800-tal

Skick vid besiktning 2016:

Oklart när boden är uppförd, men uppskattningsvis 1800-tal. Ombyggd i omgångar.

Möjligheter/begränsningar:

Troligen är boden den enda som finns kvar av de bodar som stått framför magasinsbyggnaden (kan ses på foton). Ur kulturhistoriskt värde vore det positivt om den kan bevaras.
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GÅRDEN

Juni 2016

- 28 -

GÅRDEN

Gården har idag en karaktär av bakgård och parkeringsplats. Den en gång så livliga köpmansgården är svår att visualisera, även om man anstränger sig.
Byggnadernas eftersatta underhåll lämnar mycket att önska och ger sammantaget ett väldigt tråkigt och changerat uttryck. Själva ytan på gården utgörs
bitvis av gatsen och bitvis av asfalt. I direkt anslutning till Wisby hof finns kullersten. Ytbeläggningen är ett resultat av olika tiders grävarbeten och förenklade reparationer, vilket bidrag till det tråkiga utseendet. De uppgjutna, något märkliga klacken, i anslutning till byggnaderna H-I-J är tekniskt olämplig,
eftersom det samlas vatten i direkt anslutning till husen som inte kan rinna undan ordentligt.

Möjligheter/begränsningar: Gårdens nuvarande utseende lämnar stora möjligheter till förbättringar! Här skulle mer tidstypiska gatumaterial,
såsom smågatsen och kullersten, kunnas samsas och bidra till att byggnadernas kulturhistoriska värden blir förtydligade och mer framträdande. Dess
omgärdade läge, med ringmuren åt väster och byggnaderna i övriga riktningar, är både vackert och inbjudande. Här finns en fantastisk potential att lyfta
den historiska miljön och få gårdens pärla; Huset med målningarna, att framträda.

BOMAN RESTAURERING AB
Cecilia Boman
Byggnadsantikvarie
Certifierad som sakkunnig kontrollant av kulturvärden
- behörighetsnivå K enligt Boverkets föreskrift BFS 2011:15 KUL2
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr BN 2016/9795

Maria James, Regionantikvarie
Stadsarkitektenheten

Handlingstyp Yttrande
Datum

20 december 2016

Yttrande
Visby Atterdag 6 - Ansökan om rivning (flytt) av byggnad
Förslaget går ut på att riva bulhuset, kiosken och tygaffären för att möjliggöra en högre
exploatering mot Södertorg. Tanken är att bulhuset ska flyttas och placeras utmed Södra
Murgatan i kvarterets norra del. Bulhuset som nu inhyser en hemslöjdsbutik är uppförd på
1870-talet som droskstation. För övriga byggnader finns ännu ingen rivningsansökan.
För Gotland och Visby representerar bulhusen en byggnadsteknik (skiftesverk) som funnit
här sedan vikingatid, det är en signaturbyggnad med stark lokal prägel som tillsammans
med de medeltida stenhusen gör Visby unikt. Ingen annan svensk stad har en lika stor
samling av bulhus. Visby domineras, trots sin uppenbara stenkaraktär av trähusbebyggelse.
En stor del av dessa trähus som av okunskap putsats med cementputs under 1970-talet och
framåt hotas av omfattande rötskador.
Södertorg har under senare tid utvecklats med nya butiker och restauranger, vilket skapat
en ökad attraktivitet. Byggnaderna i kvarteret Södertull har fått en varsam upprustning och
putsats med ren kalkputs av gotländskt ursprung och tillverkning, som bearbetats med
traditionella metoder. Utan omfattande ingrepp har kvarteret fått en starkare dragningskraft
som en knutpunkt i handelsstråket Adelsgatan.
Det vidsträckta torget bjuder på fantastiska utblickar över havet, men också spännande vyer
av ringmuren och medeltida bebyggelse inne i kvarteren. Genom att betrakta kvarteret
Atterdag från Södertorg får man uppleva både ett murtorn, ”Huset med målningarna” och
ett murparti krönt med kreneleringar. Tack vare den varierande skalan i bebyggelsen skapas
en rytm med omväxlande höjder som ger Södertorg en spännande dynamik, vilken också
utmärker hela Visby innerstad. Den lägre bebyggelsen kan därför ses som en tillgång och
bulhuset, en byggnadskategori som en gång helt dominerade stadsdelen är ett av få
kvarvarande intill Södertorg.
Fastigheten Atterdag har en mycket ålderdomlig karaktär och de två äldsta byggnaderna
(Visby hof och ”Huset med målningarna”) samt hela gårdsmiljön är skyddade som
byggnadsminne. Sedan byggnadsminnesförklaringen 1994 har fastigheten kompletterats
med nya byggnader på ett mycket respektfullt och varsamt sätt, vilket bevarat de unika
upplevelsevärdena. Bulhuset med sitt obrutna takfall mot Södertorg utgör ett mycket
välbevarat exemplar, ett av få som inte byggts till med takkupor. Fasaden har förändrats
något med större fönster, men den ursprungliga formen är fortfarande tydlig.
Bulhuset och de intilliggande byggnaderna representerar alla olika årsringar i stadens
utveckling. Kiosken med sin tidstypiska ljusskylt fick sitt nuvarande utseende 1954 och är
den enda kvarvarande funktionsbyggnad från 50-talet; en hotad tidsperiod som har mycket
få representanter kvar i Visby innerstad. Bulhuset är uppfört under 1870-talet och har
fungerat som affärsbyggnad och användes vid tillkomsten som droskstation. Detta var en tid
då ångbåtstrafiken och järnvägen anlades, men en stor del av transporterna genomfördes
fortfarande med häst och vagn. Järnvägsstationen uppfördes 1878 och förstärkte
Söderports ställning sedan medeltiden, som den viktigaste infarten till Visby. Torget,
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr Fel! Hittar inte referenskälla.

Region Gotland

infartsvägen och bulhuset är alla delar i ett viktigt kapitel som beskriver Visbys utveckling
inom handel och kommunikation.
I Visby finns fem dokumenterade fall där man flyttat byggnader från sin ursprungliga plats.
Senast detta genomfördes var 1906, då korsvirkeshuset på Burmeister 4 flyttades från
Städet 1, där gamla riksbankshuset ligger idag. Att öppna upp för att byggnader flyttas för
att göra plats åt ny bebyggelse, istället för att de bevaras och brukas för nya ändamål, är en
icke önskvärd utveckling för Visby innerstad. Detta koncept är förlegat och för tankarna till
ett museum likt Skansen
Redan under 1970-talet tar ICOMOS i styrdokument för det byggda kulturarvet, (Venice
charter, artikel 7) avstånd från att flytta byggnader. Byggnaden i sig kan inte separeras från
sin historia och den plats där den tillkommit. Allt detta tillsammans är det som utgör
kulturvärdet. Att flytta en byggnad och ta den ur sitt sammanhang innebär en förlust inte
bara för stadsbilden och de kulturhistoriska värdena, utan även för läsbarheten som en del
av en komposition och för förståelsen av det historiska urbana landskapet. Ambitionen för
världsarvet är att uppnå kultur- och bevarandedriven stadsutveckling där alla olika lager får
vara representerade.
Förändringar måste ses i ett större perspektiv där man förhåller sig till hela Visbys
stadsutveckling. En förtätning längs Visbys infartsvägar kan förtydliga gaturummet och
förstärka kopplingen mellan innerstan och ytterstan. När området utanför Söderport förtätas
med bostäder, affärer och kontor kommer flödet genom porten och längs Adelsgatans
handelsstråk stärkas upp. Det blir då än viktigare att behålla den måttfulla skalan i innerstan
och småskaligheten kring Södertorg.

Bedömning
Den föreslagna åtgärden är med stöd av följande argument olämplig och bör avslås











Byggnaden är en ”signaturbyggnad” för Visby och Gotland. Vid sidan om
packhusen är bulhusen lika viktiga och unika som byggnadstyp. Den har en viktig
funktion som historiebärare och en självklar plats vid Södertorg.
Byggnaden kan med varsam renovering framträda alltmer och har potential att bli
en accent i gatubilden. Den utgör en tillgång för torget som inte kan ersättas med
ny bebyggelse i en monoton skala. Att eftersträva en likformighet i skala och
utformning skapar inga nya värden.
Flukten upp mot muren, murtornet och ”Huset med målningarna” är viktig att
behålla för upplevelsen av den historiska staden. Förslaget innebär att den vyn helt
går förlorad.
Byggnaden är en viktig representant för förståelsen av Visbys utveckling inom
handel och kommunikation. Den har ett kontinuitetsvärde genom att vara en länk
som visar hur trafiken förändrats till och från Visby.
Den varierande skalan på bebyggelsen kring torget är viktigt att behålla. Fram till
slutet av 1800-talet dominerades området av en låg bebyggelse med bulhus.
Byggnaden representerar den sista resten av bulhus runt torget.
Byggnadens kulturhistoriska värde är knuten till platsen och användningen som
droskstation och affär som förutsätter en placering vid torget. Att flytta byggnaden
kan inte ses som en förmildrande omständighet, utan snarare en förvanskning av
historien och byggnadens samhörighet med torget.
Visbys riskerar att utvecklas till ett friluftsmuseum om byggnader kan flyttas runt
istället för att bevaras och utvecklas ”in situ”.
För världsarvet bör förändringar ske med ett urbant landskapsperspektiv där alla
årsringar respekteras och bedömningar görs med hänsyn till helheten och
relationen mellan inner- och ytterstan.

Maria James
Regionantikvarie
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2016/9634

Byggnadsnämnden

VISBY BRÖMSEBROLUNDEN 1
Nybyggnad av förråd
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 30 och 31 b §§
plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Avgift

Avgift för avslag

13875 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ansökan om bygglov avser ett förråd med byggnadsarea och bruttoarea på 42,7
kvadratmeter. Fastigheten är idag bebyggd med sex flerbostadshus och platsen
omfattas av detaljplan. Förrådsbyggnaden placeras i sin helhet på punktprickad mark,
mark som inte får bebyggas som också är avsedd för lek, där leklpats skall finnas. Utgångsläget
är också planstridigt då tillåten bruttoarea på 4500 kvadratmeter idag överskrids med
6 %, vilket motsvarar 271,6 kvadratmeter. Förvaltningens bedömning är att förrådet
också förvärrar den avvikelsen då den totala bruttoarean ökar från 4771,6 kvadratmeter
till 4814,3 kvadratmeter, och avvikelsen mot bruttoarean uppgår till 7 % och 314,3
kvadratmeter. Förvaltningens förslag till beslut är att avslå ansökan då avvikelsen inte
kan anses vara en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b §.
Förutsättningar

Fastigheten omfattas av en detaljplan Visby Norr 1:30 (Brömsebrolunden), antagen 200503-21 och med planbeteckning 09-P-120. För platsen där förrådsbyggnaden avses
placeras anger detaljplanen punktprickad mark, mark som inte får bebyggas, samt lek –
lekplats skall finnas. Förrådet som funktion faller som en del av det angivna ändamålet
B – bostad, men placeras inte inom, enligt detaljplanen, angiven byggrätt för
bostadsändamålet utan istället på mark som är angiven att inte bebyggas. För
bostadsändamålet är exploateringen begränsad till 4500 kvadratmeter bruttoarea..
1 (5)

Ärendebeskrivning

Förutsättningar

Fastigheten omfattas av en detaljplan Visby Norr 1:30 ( Brömsebrolunden), antagen
2005-03-21 och med planbeteckning 09-P-120.

Yttranden

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.
Teknikförvaltningens enhet mark- och stadsmiljö har ingen erinran.
Enheten Geografisk information tillstyrker med villkor.

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd avviker från
detaljplanens bestämmelser och att avvikelsen inte är en sådan liten avvikelse som
medger att bygglov kan lämnas.
Att placera en byggnad till sin helhet på prickmark har prövats i tidigare ärenden och
har även prövats i högre instans. Ett vägledande rättsfall är Mark- och
miljööverdomstolens (MÖD) domslut 2013-11-20 i mål nr P 5107-13. I domslutet
fastställdes både Mark- och miljödomstolens samt Länsstyrelsens beslut. Genom
domen upphävdes ett givet bygglov för en förrådsbyggnad på 15 kvadratmeter som
skulle placeras närmare gräns än 4,5 meter och i sin helhet på prickmark. Av
domskälen framgår att placeringen på punktprickad mark är en avvikelse från
detaljplanen och att den inte kan ses som en liten avvikelse i enlighet med 9 kap 31 b
§.
Förevarande ärende avser också en förrådsbyggnad, men med en area på 42,7
kvadratmeter som i sin helhet placeras på punktprickad mark. I och med ovanstående
rättsfall är bedömningen att placeringen inte kan bedömas som en liten avvikelse.
Utöver att marken inte får bebyggas anger detaljplanen för den aktuella platsen lek,
mark där lekplats skall finnas. Bedömningen är därför att åtgärden också strider mot
detaljplanens syfte.
Ytterligare överskrider den befintliga bebyggelsen den tillåtna bruttoarean med 6 %
och 271,6 kvadratmeter. Bedömningen är att förrådsbyggnaden skulle bidra till att
den avvikelsen ökar, till 7 % och 314,3 kvadratmeter över tillåten bruttoarea.
Avvikelsen skulle möjligen enskilt kunna anses som en liten avvikelse, men
sammanhanget med övriga avvikelser, är bedömningen att åtgärden ändå utgör en för
stor avvikelse för att kunna beviljas bygglov, i enlighet med 9 kap 31 b §.
Sökande anför i sitt förtydligande (se bilaga) att de inte anser att förrådsbyggnadens
bruttoarea skall bedömas som att det tillför ytterligare avvikelse vad gäller tillåten
bruttoarea. De menar att bestämmelsen angående exploatering är en
egenskapsområdesbestämmelse, därför gäller den endast inom det egenskapsområde
som den är placerad på. Eftersom förrådsbyggnaden placerar inom annat
egenskapsområde är deras bedömning att förrådet inte skall anses påverka avvikelsen
mot tillåten exploateringsgrad. Ytterligare skriver de följande: ”Vår förhoppning är
att byggnadsnämnden ska medge en avvikelse för denna byggnad då avvikelsen är av

begränsad omfattning och är nödvändig för att området ska kunna användas eller
bebyggas på ett ändamålsenligt sätt (9 kap 31b § p 2). Efter en detaljplans
genomförandetid kan kommunen dessutom bevilja bygglov för avvikelser som är
förenliga med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller
ett allmänt intresse (9 kap 31c § p. 1). Vi anser att 12 nya förråd i allra högsta grad är
ett gemensamt behov för föreningen. Idag har föreningen 46 lägenheter och endast
22 förråd.”
Sökandes yttrande ändrar inte förvaltningens bedömning. Vad gäller bruttoarea så är
bedömningen att förrådet är en del av det bostadsändamål som är angett att placeras
inom en specifik given byggrätt. Sökande väljer att placera en funktion, tillhörande
bostadsändamålet, inom annat egenskapsområdet som dessutom inte får bebyggas. I
och med att funktionen är en del av bostadsändamålet och syftet med planen är att
begränsa den i ändamålet till 4500 kvadratmeter, medför inte en placering inom annat
egenskapsområde att det ändmålet inte ska begränsas av de egenskaper och
bestämmelser som styr det ändamålet. Förvaltningens bedömning är därför att
förrådets bruttoarea skall räknas med i de 4500 kvadratmetrarna och därav också
förvärrar förrådet den redan befintliga avvikelsen mot tillåten bruttoarea.
Förslag till beslut är att avslå ansökan.

Beslutsunderlag

Handling

Inkom

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Förtydligande från sökanden
Nybyggnadskarta
Situationsplan
Fasadritningar, planritning och sektionsritning
Anmälan kontrollansvarig
Remissyttranden GI
Remissyttranden TN mark

2017-03-24
2016-10-20
2017-01-24
2016-10-31
2016-10-20
2016-10-20
2016-10-20
2017-02-08
2017-02-21

Handlingsnr

Lagstöd

9 kap 30 § plan och bygglagen (SFS 2010:900)
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan som uppfyller kraven i
9 kap 30 § plan- och bygglagen, dvs. om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988).
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen.
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börja löpa.
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §
tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap.1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 §
första stycket, 13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3b
eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i
första stycket 1. Lag (2014:900).

9 kap 31 b § plan och bygglagen (SFS 2010:900)
Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som
avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med
detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900).
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.

Enhet bygg

Annie Lovén
Bygglovarkitekt

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
PEAB Sverige AB, Magnus Frid, Skarphällsgatan 10, 62141 Visby

Sökande
PEAB Sverige AB, Magnus Frid, Skarphällsgatan 10, 62141 Visby

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Bilaga till beslut
BN 2016/9634

Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina
synpunkter och skälen till att du överklagar. Det är länsstyrelsen som beslutar om
tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla

1. Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer.
2. Hur du vill att beslutet ska ändras.
3. Varför du tycker att beslutet är felaktigt.
Du bör även skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.
Överklagandet ska vara undertecknat av de som överklagar beslutet, och innehålla
följande uppgifter:
Fastighetsbeteckning på er fastighet
 Adress till bostaden
 Telefonnummer
 E-postadress där du kan ta emot ev. handlingar som skickas till dig.


I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
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2017-01-30
Kartunderlag

Visby Brömsebrolunden 1
BN 2016/9634
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© Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Enhet Geografisk Information
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21.6
Från: Cia Heldtander Färnlöf [mailto:cia@visbyark.se]
Skickat: den 24 januari 2017 10:54
Till: Registrator-BN
Kopia: Annie Lovén; Svante.Larsson@peab.se; JER@GOTLANDSBOLAGET.SE
Ämne: VB: BN 2016/9633 samt BN 2016/9634
Hej Annie,
Ni ville ha några förtydliganden om bygglovsansökningarna på Brömsebrolunden.
Vi försökte få de befintliga inglasningarna begripliga och lättöverskådliga
genom att markera vilka som redan är inglasade enligt ritning A-01.1-02
(befintliga inglasade balkonger) som ni redan har fått. Vill ni hellre ha det
redovisat i fasadritningar på de 6 husen så kan vi ordna detta. I och med att
det är 6 olika hus så blir det 18 fasadritningar som ska in för att redovisa
vilka balkonger som redan är inglasade. Vill ni att vi redovisar det så? På
ritning A-01.1-02 framgår det annars väldigt tydligt var de 23 befintliga
balkongerna finns.
Nu vill man glasa in ytterligare 25 balkonger och uteplatser och detta kan vi
redovisa i fasad också genom att markera vilka som tillkommer. Jag upplevde att
det skulle bli rörigare, men vi kan redovisa bef och tillkommande i fasad
istället.
Kom med besked hur ni vill ha det så löser vi det! Det ska ju vara enkelt och
tydligt för er att hantera det också!
Här kommer en mer noggrann redovisning av BTA:
Befintlig BTA (exkl bef inglasningar) är:
Hus
1
556
2
556
3
834
4
834
5
834
6
834
Tot: 4448 kvm BTA (46 st lägenheter)
Sopbod + tvättstuga= 14 + 37,5 = 51,5 kvm BTA
Bef inglasningar: 5,67 kvm x 23 stycken = 130,4 kvm---Totalt befintlig BTA= 4448+ 51,5 +130,4 = 4629.9 kvm BTA
Nya inglasningar: 5,67 kvm x 25= 141,7 kvm
Tot: 4771,6 kvm BTA
Det tillkommer alltså 141,7 kvm kvm BTA i och med 25 nya inglasningar. Detta är
en avvikelse från bestämmelserna i detaljplanen. Min bedömning är att ytorna
redan är ianspråktagna och att det inte kan innebära någon betydande olägenhet
för omgivningen att man glasar in ytterligare några balkonger. Vidare så kommer
inte området upplevas som överexploaterat då man glasar in redan ianspråktagna
ytor med öppningsbara glaspartier med väldigt diskreta profiler. Det blir en
överyta om 271,65 kvm BTA vilket innebär ca 6 % vilket borde kunna betraktas som
en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte. Det låter t om som
ett delegationsbeslut! Flera balkonger är redan inglasade (se sammanställning på
ritning). Man har tidigare fått bygglov för att glasa in samtliga balkonger, men
det lovet har gått ut och nu söker man ett nytt lov för samma åtgärd. Att ge lov
för flera inglasningar skulle ge en god helhet till kvarteret.
Som det ser ut i planen så är byggrätten reglerad till 4500 kvm BTA för ytan där
flerbostadshusen ligger.

Det planerade förrådet ligger på prickad mark, utanför

egenskapsgränsen för flerbostadshusen och ska därför inte räknas in i den totala
BTA´n som regleras. Förrådet är rakt igenom planstridigt med den placeringen.
Sida 1
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MEN, vår förhoppning är att byggnadsnämnden ska medge en avvikelse för denna
byggnad då avvikelsen är av begränsad omfattning och är nödvändig för att
området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. (9 kap 31b
§ p 2). Efter en detaljplans genomförandetid kan kommunen dessutom bevilja
bygglov för avvikelser som är förenliga med detaljplanens syfte och tillgodoser
ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse. (9 kap 31c § p. 1). Vi
anser att 12 nya förråd i allra högsta grad är ett gemensamt behov för
föreningen. Idag har föreningen 46 lägenheter och endast 22 förråd. Det finns
ett tydligt behov av fler förrådsutrymmen, därför föreslås nu en ny byggnad med
12 förråd. Den enda tänkbara platsen för detta tillägg är vid det befintliga
förrådet, som också ligger på prickad mark.
Hör av dig till mig om något är oklart och framförallt för att ge besked hur ni
vill ha bef och kommande inglasningar redovisade!
Ha en bra dag!
Mvh Cia
Cia Heldtander Färnlöf
Arkitekt SAR MSA
VISBYARK
STHLM VISBY
0734 168993
Adelsgatan 5
621 57 Visby
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21.7 meddelandetext
-----Ursprungligt meddelande----Från: SBF Mätning
Skickat: den 8 februari 2017 14:05
Till: Registrator-BN
Ämne: SV: Remiss ang BN 2016/9634
Hej!
Grov samt finutstakning komplementbyggnad 5582:Med vänlig hälsning
Pär
..................................................
Den 8 juni 2016 bytte Gotland system för höjdmätning!
Mer info: gotland.se/rh2000
Geografisk Information
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: matning@gotland.se
SBF, Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
www.gotland.se
..................................................
________________________________________
Från: registrator-bn@gotland.se <registrator-bn@gotland.se>
Skickat: den 8 februari 2017 13:57
Till: SBF Mätning
Ämne: Remiss ang BN 2016/9634
Hej!
Översänder remiss där ni har möjlighet att inkomma med synpunkter. Vi önskar
svar senast 2017-03-08.
Ärendet avser: BN 2016/9634 - Nybyggnad av förråd.
Fastighetsbeteckning: VISBY BRÖMSEBROLUNDEN 1
Se bifogade handlingar.
Med vänliga hälsningar
Anita Söderholm
Bygglovassistent
Enhet bygg
..................................................
E-post: registrator-bn@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se
Tel: 0498-26 90 00
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
..................................................
Svara till avsändaradressen i detta e-postmeddelande.

Sida 1

21.8 meddelandetext
-----Ursprungligt meddelande----Från: SBF Mark
Skickat: den 21 februari 2017 10:53
Till: Registrator-BN
Ämne: SV: Grannebrev planavikelse BN 2016/9634
Inga synpunkter.
Per Seigerlund
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: mailto:mark@gotland.se
Teknikförvaltningen, Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
www.gotland.se
..................................................
________________________________________
Från: registrator-bn@gotland.se <registrator-bn@gotland.se>
Skickat: den 8 februari 2017 11:30
Till: SBF Mark
Ämne: Grannebrev planavikelse BN 2016/9634
Hej!
Översänder grannehörande.
Ärendet avser: BN 2016/9634 - Nybyggnad av förråd.
Fastighetsbeteckning: VISBY BRÖMSEBROLUNDEN 1
Se bifogade handlingar.
Med vänliga hälsningar
Anita Söderholm
Bygglovassistent
Enhet bygg
..................................................
E-post: registrator-bn@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se
Tel: 0498-26 90 00
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
..................................................
Svara till avsändaradressen i detta e-postmeddelande.
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Från: Cia Heldtander Färnlöf [mailto:cia@visbyark.se]
Skickat: den 27 mars 2017 09:30
Till: Registrator-BN; Annie Lovén
Kopia: Jan-Erik.Rosengren@gotlandsbolaget.se; Svante.Larsson@peab.se
Ämne: Ang granskningsyttrande BN 2016/9634
Hej,
Vi vidhåller tidigare anförda resonemang om att förrådet bör beviljas med stöd
av 9 kap 31 c § 1 plan- och bygglagen.
Som det ser ut i planen så är byggrätten reglerad till 4500 kvm BTA för ytan där
flerbostadshusen ligger.

Det planerade förrådet ligger på prickad mark, utanför

egenskapsgränsen för flerbostadshusen och ska därför inte räknas in i den totala
BTA´n som regleras.
Förrådet placeras på prickmark som inte får bebyggas. Vår förhoppning är att
byggnadsnämnden ska medge en avvikelse för denna byggnad då avvikelsen är av
begränsad omfattning och är nödvändig för att området ska kunna användas eller
bebyggas på ett ändamålsenligt sätt (9 kap 31b § ). Efter en detaljplans
genomförandetid kan kommunen dessutom bevilja bygglov för avvikelser som är
förenliga med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov
eller ett allmänt intresse (9 kap 31c § 1). Vi anser att 12 nya förråd i allra
högsta grad är ett gemensamt och högst angeläget behov för föreningen.
Idag har föreningen 46 lägenheter och endast 22 förråd. Det finns ett tydligt
behov av fler förrådsutrymmen, därför föreslås nu en ny byggnad med 12 förråd.
Den enda tänkbara platsen för detta tillägg är vid det befintliga förrådet.
Marken är prickad och ej avsedd att bebyggas. Den nya byggnaden har ingen
inverkan på den befintliga lekplatsen.
Mvh Cia
Cia Heldtander Färnlöf
Arkitekt SAR MSA
VISBYARK
STHLM VISBY
0734 168993
Adelsgatan 5
621 57 Visby

Sida 1

2017-04-13
Kartunderlag

Sundre Västergårde 1:22 BN 2016/9501
uppförande av skärmtak, ateljé, utställningshall och förråd
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2016/9501

Byggnadsnämnden

SUNDRE VÄSTERGÅRDE 1:22
Nybyggnad av ateljé, utställningsbyggnad, förråd och
skärmtak
Förslag till beslut

•
Förslag till beslut är att Byggnadsnämnden ger
Samhällbyggnadsförvaltningen delegation att bevilja ansökan om bygglov med
stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL då lösningen vatten- och
avloppsförsörjningen är färdigutredd och i det fall ansökan tillstyrkes av enheten
för Miljö och Hälsa.
Villkor: I det fall ärendet inte kan tillstyrkas ur VA-synpunkt, eller av annan
anledning, skall ärendet tas upp för beslut av Byggnadsnämndens

Avgift

Bygglovsavgift
Startbeskedsavgift
Grannehörande
Annonskostnad grannehörande
Totalt

13503 kronor
15416 kronor
2136 kronor
2137 kronor
33192 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

-

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig
godtas byggherrens förslag: XXXXX (På ingång)

-

Beslutet upphör att gälla enligt 9 kap 43 § PBL om åtgärderna inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.

-

Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan lämnas. Se kallelse.

-

Arbetena får enligt 10 kap 9 § PBL inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat
startbesked. Om någon bryter mot bestämmelsen ska byggnadsnämnden ta ut en
byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifternas storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordning (2011:33).
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-

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
bygglovbeslutet upphör att gälla.

-

Byggnaden får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked
(10 kap 4 § PBL).

-

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.

-

På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är
markerade på tillgängliga kartunderlag. Arbetena ska då omedelbart avbrytas och
Länsstyrelsen underrättas på telefon 010-223 90 00.

-

I förekommande fall åligger det sökanden att även inhämta andra tillstånd för att
utföra den planerade åtgärden. Det kan t.ex. vara dispens från strandskyddet,
landskapsbildsskydd eller tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen vid
byggande inom skyddsavstånd från en väg m.m. Den aktuella fastigheten ligger
inom område med landskapsbildsskydd samt finns flera stentunar varav delar av
dessa bedöms påverkas av åtgärden.

Sammanfattning

Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av ateljé, utställningsbyggnad,
förråd och skärmtak utanför planlagt område. Platsen för åtgärden är på en äldre gård
på fastigehen Sundre Västergårde 1:22, som under åren har byggts om och används
idag för konstutställning samt caféverksamhet.
Sökande anger att ateljén, som också benämns ”Black Box”, avses användas för
konstkurser för barn som de arrangerar årligen under sommarhalvåret. Kurserna är
en del i Arvsfondprojektet ”Allt kan hända”. De anger att de tar emot i snitt 160 barn per
år och att ateljén endast är ett sätt att ordna mer ändamålsenliga lokaler för
kursverksamheten. Sökanden avser söka bidrag från Arvsfonden för att kunna
finansiera uppförandet av ateljén. Inför ansökan av pengar för byggnation behöver
den sökande visa att de har bygglov. Sista dag för ansökan är 28 april. Det gör att det
är mycket angeläget för sökande att få ett beslut snarast.
Under handläggningen av ärendet gjordes tidigt en bedömning att en viktig del av
ärendets prövning är en VA-utredning. VA-utredningen är ännu inte klar, men i
övrigt är ärendet färdigutrett för att fatta beslut och hittills är förvaltningens
bedömning positiv. Åtgärderna bedöms vara utveckling av pågående
markanvändning och gör ingen betydande åverkan på de värden och riksintressen
finns på platsen. Utställningsbyggnaden MLE placeras på gränsen till en åker.
Bedömningen är att det medför en mycket begränsad påverkan på möjligheten att
bruka åkern och därav kan beviljas.
Förvaltningens förslag till beslut är att Byggnadsnämnden ger förvaltningen
delegation att fatta beslut i ärendet i det fall utfallet av VA-utredningen är positiv.
Detta då det är angeläget för kunden att få ett snabbt beslut i och med att
ansökningsdagen för bidra förfaller mellan två sammanträden för Byggnadsnämnden.
Om utfallet av VA-utredningen blir negativ och att förvaltningens bedömning blir att
ärendet bör avslås, tas ärendet upp för beslut i Byggnadsnämnden i enlighet med
delegationsordningen.
Ärendebeskrivning

Förutsättningar

Platsen för den avsedda åtgärden omfattas av följande:
Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av regionfullmäktige
den 14 juni 2010, § 79.
Fördjupad översiktsplan för Storsudret och Burgsvik, antagen av regionfullmäktige
2013-06-17. Den pekar ut området som kärnområde för upplevelse och skydd av
pågående markanvändning där restriktiv hållning bör antas i bedömningen för att
skydda natur- kultur- och landskapsbildsvärden. Ny bebyggelse bör undvikas i
oexploaterade områden.
På platsen finns rödlistade arter där hänsyn bör tas vid exploatering.
Inom fastigheten och på den plats där ateljén avses placeras finns stentunar som
omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap 11 § i miljöbalken. Ingrepp i sådana
kräver dispens av Länsstyrelsen.
Fastigheten är belägen inom ett område med naturvärden av riksintresse enligt beslut
av Naturvårdsverket 1987-12-21 och 2000-02-07 (miljöbalken 3 kap 6 §)
Fastigheten ligger inom område som omfattas av landskapsbildsskydd enligt
Naturvårdslagen 19 §. Vid nybyggnad och ombyggnad krävs tillstånd av
Länsstyrelsen.
Fastigheten ligger inom odlingslandskap natur där hänsyn bör tas.
Gården har pekats ut som bebyggelsemiljö i en inventering av
hembygdsföreningarna. De utpekade miljöerna och byggnaderna representerar 1900talets kulturarv med ett speciellt fokus på kvinnor och barn.
Fastigheten är belägen inom ett område med kulturvärden av riksintresse enligt
beslut av Riksantikvarieämbetet 1987-11-05 och 1997-08-18.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv
(miljöbalken 4 kap 2 §).
Platsen ligger inom ett område som omfattas av Kulturvärdeskartan, som är en del av
Kulturmiljöprogram för Gotland antaget av byggnadsnämnden 2014-10-01, 231 §.
Kartan anger att platsen ligger inom område som är utpekad som värdefullt
odlingslandskap, bebyggelsemiljö, värdefulla kulturlandskap samt landskapsbild.
Kulturmiljöprogrammet och kartan med byggnader, bebyggelsemiljöer och landskap
ska gälla som underlag vid regionens bedömning av åtgärder som prövas enligt planoch bygglagen (2010:900).
Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får utmed Gotlands kust, på Östergarn och Storsudret
på Gotland samt på Fårö fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av
kompletteringar till befintlig bebyggelse.
Platsen ligger in område som omfattas av riksintresse för totalförsvaret (övrigt
influensområde), miljöbalken 3 kap 9§.
Yttranden

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig, inga yttranden har inkommit.
Försvarsmakten har ingen erinran.
Regionekologen har ingen erinran.

Handläggningen har gjorts i dialog med Regionantikvarie.
Enhet Miljö- och hälsoskydd utreder för tillfället VA lösningen och har för tillfället
inte yttrat sig.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är lämplig att
bebygga med de avsedda åtgärderna förutsatt att ärendet tillstyrkes ur VA-synpunkt.
Åtgärderna är väl förenliga med pågående markanvändning och ses som en
utveckling av denna. Åtgärdena bedöms därför vara i enlighet med den fördjupade
översiktsplanen för Storsudret och Burgsvik, som pekar ut platsen som kärnområde där
pågående markanvändning ska bevaras.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte påtagligt skada de värden eller riksintressena
omfattar då de åtgärder som avses är en del i utvecklingen av pågående
markanvändning och de åtgärder som ansökan avser placeras inom eller i nära
anslutning till de befintliga byggnaderna på gården. Utställningsbyggnaden, som på
situationsplanen betecknas MLE placeras dock på gränsen mellan bebyggelsen och
en åker som ligger sydost om gården. Bedömningen är påverkan på möjligheten att
bruka åkern är så pass liten att åtgärden kan godtas.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ingen granne har yttrat sig

Beslutsunderlag

Handling

Inkom

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Ansökan VA
Situationsplan
Planritning och fasadritning skärmtak
Planritning och fasadritning ARK
Planritning och fasadritning MLE
Fasadritningar Black box
Planritning och sektionsritningar Black box
Anmälan kontrollansvarig
Remissyttrande Försvarsmakten
Remissyttrande Försvarsmakten

2017-04-13
2016-10-04
2016-11-18
2016-11-18
2016-11-18
2016-10-04
2016-10-04
2017-01-04
2017-01-04
på ingång
2017-02-02
2017-02-06

Handlingsnr

1
6
17
9
4
3
16
15
27
28

Lagstöd

9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900)
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–
11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser. Lag (2014:900).
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.

Enhet bygg

Annie Lovén
Bygglovarkitekt

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Sökande
Annan part
Personer som lämnat synpunkter
Kända sakägare
OBS! Namn och adresser ska skrivas ut
Sökande
Jon Jonsson, Sundre Västergårde 135, 62330 BURGSVIK

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Bilaga till beslut
BN 2016/9501

Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina
synpunkter och skälen till att du överklagar. Det är länsstyrelsen som beslutar om
tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla

1. Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer.
2. Hur du vill att beslutet ska ändras.
3. Varför du tycker att beslutet är felaktigt.
Du bör även skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.
Överklagandet ska vara undertecknat av de som överklagar beslutet, och innehålla
följande uppgifter:
Fastighetsbeteckning på er fastighet
 Adress till bostaden
 Telefonnummer
 E-postadress där du kan ta emot ev. handlingar som skickas till dig.


I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
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Kartunderlag

Visby Mullvaden 41
Ombyggnad samt ändrad användning av förråd till restaurang/microbryggeri BN 2017/500
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Översikt hela fastigheten
Sundre Västergårde 1:22

Körsbärsgården
Konsthall och skulpturpark
Sundre Västergårde 1:22
SITUATIONSPLAN
Skala 1:500
2016-09-30 REV 161118

Ansökan

Byggnadsnämnden

Bygglov / Marklov / Rivningslov

Region Gotland
Byggnadsnämnden
62181 Visby

2016-10-04
REGION GOTLAND

Ansökan avser
B Bygglov

Q Rivningslov

O Marklov

G Tidsbegränsat bygglov högst 10 år, to.m. datum:
D Säsongslov, årligt återkommande fr.o.m.

to.m.

Q Positivt förhandsbesked finns, datum:

Diarienummer:

Fastighet
Easäghetsbetecjaiing

„

Fastighetens adress

. __

Sundre Vasfergarde 135, 62330 Burgsvik

Sundre Vastergarde 1:22
Fastighetsägare, tomträttsinnehavare (om annan än sökanden)

Sökande/byggherre - Om sökande är ett företag ska bevis om firmatecknare medsändas
Oaaj^tMnsr/personnummer

Sökandens namn

Jon Jonsson

47091 6-5 fl 'f
Postnummer

Utdelningsadress (gata, .box etc.} ,

Sundre Vastergarde T35

623 30

Postadress..

Burgsvik

E-postadress

Godkänner kommunikation via e-post

Telefon

jon@korsbarsgarden.se

B Ja

0705211 911

Medsökande

E-postadress

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Postnummer

Kontaktperson (om annan än sökanden)

E-postadress

E Nej

Telefon

Postadress

Telefon

Åtgärd
0 Nybyggnad

Q Tillbyggnad

Q Ombyggnad

Q Rivning, ange orsak:
Till:

G Ändrad användning, från:
G Inredande av ytterligare bostad/lokal

G Övrigt:

Q Tillkommande lägenheter, antal:

G Hissar, antal:

Typ av byggnad
G En- eller tvåbostadshus Q Fritidshus

Q Komplementbyggnad (garage, carport, gäststuga)

G Flerbostadshus, antal lägenheter:

S Annan byggnad, ange vilken: KonsthuS

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby

Telefon +46 (0)498 26 90 00
E-post registrator-bn@gotland.se

Org nr 212000-0803
Webbplats www.gotland.se

G Industri- och lagerbyggnad

Region

Gotland

Ansökan om Bygglov / Marklov / Rivningslov

Byggnadsnämnden

2 (3)

Region Gotland

Areauppgifter
Befintlig byggnadsarea:

m2

Nytillkommen byggnadsarea: 35

Befintlig bruttoarea:
m2

m2

Nytillkommen bruttoarea: 41

Befintlig bostadsarea:
m2

Nytillkommen bostadsarea:

m2
m2

Utvändiga material och färger (vid nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och ändring)
Fasadbeklädnad, material: PutS resp Trä

Kulör (NCS-nr): VJt/grå

Takbeläggning, material: Falsad aluzink resp Papp

Kulör (Ncs-nr): natur/svar

Fönster:

Kulör (NCS-nr): VJt

S Isolerglas

D Treglas

Uppvärmningssätt: Ouppvärmt

G En-/Tvåglas

j Fönsterbågar, material: Trä

Grundiäggningssätt: Betongplatta resp Träbjälklag

Övriga upplysningar

Underskrifter
Sökandens underskrift

Datum:

Medsökandens underskrift

Datum:

Ovanstående uppgifter kommer att behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Bilaga till ansökan om bygglov

Byggnadsnämnden

Vatten- och avloppsförutsättningar

Fastighet
Eastighetsbetec.kning

Skifte

.„

SunareVastergarde 1:22
Fastighetsägare, tqmträttsinnehavare

Jon och Marita Jonsson
Vatten
G Kommunalt

D Enskild anläggning

O Gemensamhetsanläggning

O Borrad brunn

G Grävd brunn

Antal vattentäkter inom 200 meter:
Ytterligare vattenredovisning (kapacitet och kvalitet) kan komma att krävas beroende på varpå Gotland åtgärden ska utföras.
Avlopp
G Kommunalt

Q Enskild anläggning

Q Gemensamhetsanläggning

Vid enskilt avlopp, ange typ av anläggning:
Q Slamavskiljare för WC samt bad-, disk- och tvättvatten
G Sluten tank för WC-fraköon

Q Slamavskiljare för endast bad-, disk- och tvättvatten
H Infiltration

H Annan, ange vilken:
Vid infiltration, för bedömning av platsens lämplighet:
Finns provgrop?

Q ja

D Nej

Djup till högsta grundvattenyta:

Avstånd från infiltration till närmaste vattentäkt:
m

m

Djup till berg:

m

Jordart på föreslagen plats (sand, grus etc.):

Vid gemensamhetsanläggning:
Ange fastighetsbeteckning där gemensamhetsanläggning är placerad:
Fackman/gräventreprenör bör kontaktas för framtagande av uppgifter.
Situationsplan

G Situationsplan är bifogad
Övriga upplysningar

Inget VA

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

Region

Gotland

Befintligt

SÖDER
ÖSTER

Befintligt

VÄSTER

Befintligt

NORR

Körsbärsgården
Konsthall och skulpturpark
Sundre Västergårde 1:22
BLACK BOX Fasader
0

5

10m

Skala 1:100
2016-11-18

RevA 170104

bef

AA

br1300

BR 1800

8000
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AA

13150

SEKTION AA

5950

NH
14o

4900

BB

BH

BB
20o
BH

BR 1300

TH 2700

TH 4200

BR 2900

5150

3000

bef

SEKTION BB
2650

3150

6500

2000

3150

Körsbärsgården
Konsthall och skulpturpark
Sundre Västergårde 1:22
BLACK BOX Plan Sektion
0

5

10m

Skala 1:100
2016-11-18

RevA 170104

Bilder från platsbesök 2016-12-30

1 Verkstad för barnen

2 Verkstad för barnen

Bilder från platsbesök 2016-12-30

3 Plats för ARK

4 Plats för ARK

Bilder från platsbesök 2016-12-30

5 Konstträdgården. Bakom den lilla vita byggnaden till vänster placeras ARK

6 Plats för MLE

Bilder från platsbesök 2016-12-30

7 Mellan de två byggnaderna placeras "Black box"

8 Till vänster placeras Black box mellan de två byggnaderna, till höger, på den bortre sidan av husets gavel
placeras skärmtaket
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Körsbärsgården
Konsthall och skulpturpark
Sundre Västergårde 1:22
Konsthus MLE
Skala 1:100
2016-09-30
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Körsbärsgården
Konsthall och skulpturpark
Sund re Västergårde 1:22
Konsthus ARK
Skala 1:100
2016-09-30
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Yttrande
Datum

Beteckning

2017-02-01

FM2017-1352:3

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Er beteckning

Region Gotland

2017-01-12

BN 2016/9501

Vårt tjänsteställe, handläggare

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning
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HKV PROD INFRA Anders Ferdinandsson,
08-788 84 40, Anders.Ferdinandsson@mil.se

Yttrande över bygglovsansökan på fastigheten Sundre
Västergårde 1:22, Region Gotland, Gotlands län
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.

Eliasson, Martin
Tjf. Delprocessledare fysisk planering, produktionsledningens infrastrukturavdelning
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

Sändlista
Region Gotland

registrator-bn@gotland.se

För kännedom
Länsstyrelsen Gotlands län

gotland@lansstyrelsen.se

(AFE)
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Försvarsmakten
107 85 Stockholm

Lidingövägen 24

08-788 75 00

08-788 77 78

exp-hkv@mil.se
www.forsvarsmakten.se

22.12 Regionekologens yttrande
-----Ursprungligt meddelande----Från: Jimmy Holpers
Skickat: den 6 februari 2017 11:20
Till: Registrator-BN
Ämne: SV: Remiss ang BN 2016/9501
Hej
Denna har jag inga synpunkter på.
Samråd dock wc-lösningen med MHN eftersom förbränningstoaletter inte är tillåtet
på Gotland ur hållbarhetssynpunkt.
Mvh Jimmy
________________________________________
Från: registrator-bn@gotland.se <registrator-bn@gotland.se>
Skickat: den 12 januari 2017 15:59
Till: Jimmy Holpers
Ämne: Remiss ang BN 2016/9501
Hej!
Översänder remiss där ni har möjlighet att inkomma med synpunkter. Vi önskar
svar senast 2017-02-09.
Ärendet avser: BN 2016/9501 - Nybyggnad av utställningsbyggnader
(Körsbärsgården).
Fastighetsbeteckning: SUNDRE VÄSTERGÅRDE 1:22
Se bifogade handlingar.
Med vänliga hälsningar
Nina Persson
Bygglovassistent
Enhet bygg
..................................................
E-post: registrator-bn@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se
Tel: 0498-26 90 00
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
..................................................
Svara till avsändaradressen i detta e-postmeddelande.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/519

Byggnadsnämnden

VÄSTERHEJDE SKJUTFÄLTET 1:2
Nybyggnad av vakt och skärmtak (by 371 och 380)
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden beviljar bygglov utom plan för vaktbyggnad (by 371) och
skärmtak (by 380), med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Avgift

Bygglovsavgift
Totalt

28520 kronor
28520 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

-

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Thomas Fredstam, PE Arkitektur, Box 1344, 621 24
Visby.

-

Beslutet upphör att gälla enligt 9 kap 43 § PBL om åtgärderna inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.

-

Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan lämnas. Se kallelse.

-

Arbetena får enligt 10 kap 9 § PBL inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat
startbesked. Om någon bryter mot bestämmelsen ska byggnadsnämnden ta ut en
byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifternas storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordning (2011:33).

-

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då bygglovbeslutet upphör att gälla.

-

Byggnaden får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked
(10 kap 4 § PBL).

-

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
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-

På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är markerade på tillgängliga kartunderlag. Arbetena ska då omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas på telefon 010-223 90 00.

-

I förekommande fall åligger det sökanden att även inhämta andra tillstånd för att
utföra den planerade åtgärden. Det kan t.ex. vara dispens från strandskyddet eller
tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen vid byggande inom skyddsavstånd
från en väg m.m.

-

Ändringsanmälan ska göras till Teknikförvaltningen, Vatten- och avfallsenhet.

Sammanfattning

Regeringen fattade 2014 beslut om att från och med 2018 organisera en stridsgrupp
på Gotland som består av ett mekaniserat kompani och ett stridsvagnskompani.
Planen för den planerade stridsgruppen är att den ska etableras och byggas upp på
Tofta skjutfält. Uppbyggnaden är planerad att ske i etapper.
Av 9 kap 15 § plan- och bygglagen följer att bestämmelser om bygglov, rivningslov
och marklov gäller även åtgärder med byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för totalförsvaret om de inte är av hemlig natur. Den nu planerade etableringen
är inte av hemlig natur. Det innebär att de byggnader som ingår i etableringen är
bygglovspliktiga.
Fortifikationsverket har tidigare sökt och beviljats bygglov för bl.a. den omfattande
etapp 1 samt för flera andra åtgärder som ingår i etableringen.
Den nu aktuella ansökan avser uppförande av vaktbyggnad (by 371) och tillhörande
men fristående skärmtak (by 380).
Den sammantagna bedömningen är att de ansökta åtgärderna uppfyller kraven i 9
kap 31§ PBL (2010:900) och att bygglov därför ska lämnas. Den aktuella platsen omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och bedömningen är att den aktuella ansökan inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § PBL(2010:900), och
att den uppfyller de krav som följer av 2 kap. PBL och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,
3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. PBL (2010:900).
Ärendebeskrivning

Regeringen fattade 2014 beslut om att från och med 2018 organisera en stridsgrupp
på Gotland som består av ett mekaniserat kompani och ett stridsvagnskompani.
Stridsgruppen kommer att bestå av ca 300 personer, varav ca 160 kontinuerligt anställda. Den kommer att innefattar ca 40 bandvagnar/stridsfordon och ca 50- 60 hjulfordon.
Planen för den planerade stridsgruppen är att den ska etableras och byggas upp på
Tofta skjutfält. Uppbyggnaden är planerad att ske i etapper. Av 9 kap 15 § plan- och
bygglagen följer att bestämmelser om bygglov, rivningslov och marklov gäller även
åtgärder med byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för totalförsvaret
om de inte är av hemlig natur. Den nu planerade etableringen är inte av hemlig natur.
Det innebär att de byggnader som ingår i etableringen är bygglovspliktiga.
Fortifikationsverket har tidigare sökt och beviljats bygglov för bl.a. den omfattande
etapp 1 samt för flera andra åtgärder som ingår i etableringen.
Den nu aktuella ansökan avser uppförande av vaktbyggnad (by 371) och skärmtak

(by 380). Vilka byggnader som ingår i den nu aktuella bygglovsansökan framgår av bifogad situationsplan.
Förutsättningar

Område av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap 9 § MB - Tofta skjutfält (29)

Den aktuella platsen ligger inom område utpekat som riksintresse för totalförsvaret,
enligt 3 kap 9§ miljöbalken, MB - Tofta skjutfält (29). Där framgår att mark och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen.
Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
Av 3 kap 10 § MB framgår att om ett område är av riksintresse enligt 3 kap MB för
flera oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön
i övrigt. Behövs området eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret skall
försvarsintresset ges företräde.
Riksintresse enligt 4 kap. 2 § MB (Turism och friluftsliv)

Gotland är enligt 4 kap 2 § MB i sin helhet utpekat som riksintresse med hänsyn till
sina höga natur- och kulturvärden. Vid bedömningen av påverkan på natur- och kulturmiljöer vid prövning av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i
miljön på Gotland ska enligt denna bestämmelse turismens och friluftslivets, främst
det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas. Av bestämmelserna i 4 kap MB
framgår dock även att dessa bestämmelser ändå inte utgör hinder för bl.a. de anläggningar som behövs för totalförsvaret.
Miljötillstånd enligt 9 kap miljöbalken

För den aktuella platsen finns ett gällande miljötillstånd, enligt 9 kap miljöbalken,
för den militära övningsverksamheten på Tofta skjutfält, beslutat 2010-06-24 av
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Gotlands län.
Bygg Gotland – Översiktsplan för Gotlands kommun (numer Region Gotland) , antagen av regionfullmäktige den 14 juni 2010, § 79.

Av översiktsplanen framgår att Region Gotland inte gör anspråk på någon annan
markanvändning och i huvudsak inte heller motsätter sig totalförsvarets intressen på
den aktuella platsen.
Yttranden

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit.
Länsstyrelsen har inget att erinra.
GEAB har inget att erinra.
Försvaret tillstyrker åtgärden, se bilaga.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänsten, tillstyrker enligt villkor, se bilaga.
Teknikförvaltningens vatten- och avfallsenhet tillstyrker med villkor, se bilaga.

Bedömning

Den sammantagna bedömningen är att den ansökta åtgärden uppfyller kraven i 9 kap
31§ PBL (2010:900) och att bygglov därför ska lämnas. Den aktuella platsen omfattas
inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och bedömningen är att den aktuella
ansökan inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § PBL(2010:900), och att
den uppfyller de krav som följer av 2 kap. PBL och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6,
7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. PBL (2010:900).
Prövningsförfarandet

Avsikten med den planerade bebyggelsen är att utöka försvarsmaktens redan etablerade verksamhet på platsen. Bedömningen är att de nu planerade byggnadernas påverkan på miljön inte är betydande och att dessa går att hantera i en bygglovsprövning.
Förekommande riksintressen

Det aktuella området är av riksintresse enligt miljöbalken med två olika utgångspunkter, dels med utgångspunkt från totalförsvarets intressen, i det här fallet det militära
försvarets intressen, enligt 3 kap 9 § MB, dels med utgångspunkt från turismens och
friluftslivets intressen, enligt 4 kap. 2 § MB. Inga andra riksintressen är utpekade på
den aktuella platsen.
Vid avvägningar mot andra riksintressen enligt 3 kap MB och ska i första hand företräde ges åt det intresse som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med
marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Det gäller dock inte totalförsvarets
intressen. I dessa fall ska försvarsintresset ges företräde. Riksintressen i allmänhet
och totalförsvarets riksintressen i synnerhet har givetvis även företräde framför andra
intressen som inte är av riksintresse enligt 3 kap MB.
I normalfallet ska även riksintressena enligt 4 kap 2 § MB ges företräde framför andra
riksintressen enligt 3 kap MB. Det gäller dock även i det här fallet inte totalförsvarets
riksintressen. Av 4 kap MB framgår att bestämmelser i 4 kap MB ändå inte utgör hinder för bl.a. de anläggningar som behövs för totalförsvaret.
Bedömningen är att den planerade etableringen behövs för totalförsvaret och de särskilda hushållningsbestämmelserna enligt 4 kap 2 § MB därför inte ska utgöra något
hinder att den kommer till.
Det ovan sagda betyder inte att det inte finns andra intressen i området att ta hänsyn
till vid prövning av den nu aktuella ansökan om bygglov.
Gällande miljötillstånd

Bedömningen är att den planerade bebyggelsen inte utgör hinder för Försvarsmakten
att utnyttja gällande miljötillstånd för den militära verksamheten på Tofta skjutfält.
Översiktsplanen

Bedömningen är att Försvarsmaktens intressen i området är stort och med stöd av
översiktsplanen är även bedömningen att Region Gotland inte ifrågasätter Försvarsmaktens utpekande av område av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap 9 § MB
på den aktuella platsen och att den nu aktuella etableringen i sig inte heller utgör påtaglig skada på det aktuella riksintresset.
Vatten- och avlopp

Bedömningen är att det finns förutsättningar att ansluta de planerade byggnaderna
kan ansluts till det kommunala vatten‐ och avloppsnätet.
Omhändertagande av dagvatten

Dagvatten är planerat att omhändertas genom lokalt omhändertagande (LOD). Bedömningen är att dagvattnet kan hanteras på ett tillfredsställande sätt.
Förorenad mark

Bedömningen är att risk för förorenad mark inte föreligger inom det aktuella området.
Bedömningen är att OXA inte är ett problem på den aktuella platsen.
Påverkan på natur- och kulturvärdena

Vaktbyggnad och skärmtak berör till viss del ett område som består av alvarmark,
men ligger i huvudsak inom område med barrskog med ringa naturvärde.
Den fridlysta arten kalkkrassing har noterats nära området för den planerade vaktbyggnaden vid tre tillfällen, i två punkter 2014 samt ytterligare en punkt 2015. Koordinaten från 2015 är på en asfalterad yta, vilket tyder på att koordinaten är något felaktig. I samma punkt, på asfaltytan, har även den rödlistade arten småtörel noterats.
Kalkkrassing är inte en hotad art och finns inte uppsatt på den svenska rödlistan,
men den är fridlyst enligt 7§ Artskyddsförordningen (2007:845). Då växtplatser för
kalkkrassing inte bedöms beröras behövs inte dispens från Artskyddsförordningen.
I området förekommer orkidéer, där en notering av Johannesnycklar finns nära området för By 371. Fortifikationsverket har sökt och erhållit dispens från Artskyddsförordningen för eventuell påverkan på orkidéer inom projektet, den 12 juli 2016 (dnr
522-950-2016).
Det finns även en fornlämning, ett röse, noterad på en redan asfalterade yta, RAÄnummer 21:1. Åtgärderna i bygglovet kommer inte att beröra asfaltytan och därmed
inte fornlämningen.
Bebyggelsens färg- form- och materialverkan och påverkan på landskapsbilden

Den planerade vaktbyggnaden markerar entrén till Försvarsmaktens nya etablering
på Tofta skjutfält. Byggnaden är placerad i kanten av skogen och vänder sig ut mot
det öppna landskapet och annonserar sig mot väg 140, utan att för den skull men bli
dominant i landskapet. Av nödvändiga säkerhetsskäl är vaktbyggnaden en relativt sluten byggnad. Trots det har byggnaden getts en, till skogens höjd och utbredning och
platsens öppenhet, väl anpassad färg- form- och materialverkan. Arkitekturen är återhållsamt livfull. Bedömningen är att byggnaden väl speglar både platsens och verksamhetens stämningar och förutsättningar, eller som Fortverket själva skriver i sin
Arkitekturpolicy: ”Bebyggelsen ska ta tillvara och utveckla platsens karaktär.”
Det planerade skärmtaket är placerat bakom vaktbyggnaden och kommer därför att
synas mycket lite från väg 140.
Markens geotekniska lämplighet för den planerade bebyggelsen

Med stöd av den till ansökan tillhörande översiktliga geotekniska undersökningen är
bedömningen är att det från geoteknisk synpunkt inte föreligger några betydande risker eller särskilda byggtekniska svårigheter att uppföra den planerade bebyggelsen.

Grundläggning bedöms genomgående kunna utföras på konventionellt sätt. Grundvattennivån bedöms ligga ca 5-10 meter under markytan.
Möjligheter att ansluta till el, tele, bredband mm

Bedömningen är att förutsättningar att ansluta till el, tele, bredband mm föreligger på
den aktuella platsen.
Möjligheter att ordna avfallshantering

Förutsättningar att klara hantering av avfall bedöms föreligga.

Beslutsunderlag

Handling

Inkom

Tjänsteskrivelse
2017-03-28
Ansökan
2017-02-24
Situationsplan
2017-02-24
Fasadritning
2017-02-24
Planritning
2017-02-24
Takplanritning
2017-02-24
Sektionsritning
2017-02-24
Illustration vakten
2017-02-24
Illustration vy
2017-02-24
Anmälan kontrollansvarig 2017-02-24
Utredning natur & kultur 2017-02-24
Yttranden GEAB
2017-03-10
Yttrande försvarsmakten 2017-03-16
Yttrande Länsstyrelsen
2017-03-10
Yttrande Allmänt VA
2017-03-21
Yttrande Räddningstjänsten 2017-03-22

Handlingsnr

33
1
6
9
7
10
8
11
14
3
4
25
26
27
28
30

Lagstöd

9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900)
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–
11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900).
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se

9 kap 31a § plan- och bygglagen (2010:900)
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
1. innebär endast att en byggnad ändras på ett sådant sätt som avses i 2 § första
stycket 3 c eller att ett en- eller tvåbostadshus kompletteras med en komplementbyggnad eller en liten tillbyggnad,

2. inte strider mot sådana områdesbestämmelser som avses i 4 kap. 42 § första
stycket 3 eller 5 c, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. samt 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§ i
de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se
Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län. Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd sakägare
fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.

Enhet bygg

Charlott Stjernholm
Bygglovhandläggare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Fortifkationsverket, Stephanie Rimskog, Kungsgatan 43, 631 89 Eskilstuna
Kända sakägare enligt sändlista
Sökande
Fortifikationsverket , Stephanie Rimskog, Kungsgatan 43, 63189 ESKILSTUNA

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Bilaga till beslut
BN 2017/519

Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Det är länsstyrelsen som beslutar om tiden
kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla

1. Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer.
2. Hur du vill att beslutet ska ändras.
3. Varför du tycker att beslutet är felaktigt.
Du bör även skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.
Överklagandet ska vara undertecknat av de som överklagar beslutet, och innehålla
följande uppgifter:
Fastighetsbeteckning på er fastighet
 Adress till bostaden
 Telefonnummer
 E-postadress där du kan ta emot ev. handlingar som skickas till dig.


I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
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FÖRKLARINGAR:
BYGGNAD 371
BLOCK AV NATURSTEN

STAKET
1 = YTTRE OMRÅDESGRÄNS
2 = PLATS FÖR SÖKNING AV FORDON
3 = BEHÖRIGHETSKONTROLL
4 = YTTRE PARKERING SAMT VÄNDSLINGA
5 = IN-/UTPASSERING GRIND
6 = TRANSFORMATORSTATION

HÄNVISNINGAR:

BEF.

LUFT
LEDN
ING

PLAN, SE RITNING K0152-371-16-400-110
SEKTIONER SE RITNING K0152-371-16-400-201
TAKPLAN, SE RITNING K0152-371-16-410-121
FASADER, SE RITNING K0152-371-16-400-301

N 6384113.883
E 117310.011

N 6384115.429
E 117321.740

6

285 METER FRÅN HÖRN BYGGNAD TILL MITTEN AV KÖRFÄLT VÄG 140
BYGGNAD 371

N 6384087.112
E 117288.152

N 6384081.161
E 117288.911

N 6384083.061
E 117303.810
N 6384082.044
E 117314.021

2

4

N 6384089.012
E 117303.051

1
3

N 6384079.710
E 117325.992

5

Bygglovshandling

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

Programhandling
System / förslagshandling
Förfrågningshandling
Bygghandling
Relationshandling

GOTLAND, TOFTA
C.F. Møller AB
Krukmakargatan 21
118 51 Stockholm
Sverige
+46 (0)8 5557 6000
stockholm@cfmoller.com
UPPDRAG NR

60223

SKALA 1:500

DATUM

20170222

0 5 10
METER

20

50

RITAD/KONSTR AV

LISA LANDGÅRD
HANDLÄGGARE

LLD/ R. PETTERSSON

ANSVARIG

LOTTE SØBORG

VÄSTERHEJDE SKJUTFÄLTET 1:2
BYGGNAD 371
SITUATIONSPLAN
DATUM

FASTSTÄLLD

PROJEKTNUMMER

12056062

SKALA

A/G

KOPIA NR

H

1:500 (A1)

RITN.NR

K0152-371-16-010-101
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GOTLAND, TOFTA
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Krukmakargatan 21
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Datum 2017-02-22

Uppdrag
Beställare
Från
Till

Gotland, Tofta skjutfält – Byggnad 371
Fortifikationsverket
Ramböll: Kaisa Malmqvist, Anna Thelin
Byggnadsnämnden Region Gotland

Ramböll Sverige AB
Box 5343, Vädursgatan 6
402 27 Göteborg

T: +46-10-615 60 00
D: +46 (0)10 615 32 82

Unr 1320019194

Ramböll Sverige AB
Org nr 556133-0506

Byggnad nr 371; Natur- och kulturvärden
Planerade anläggningar och byggnader har analyserats mot kända natur- och
kulturvärden i området.
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I samband med Fortifikationsverkets etablering på Tofta skjutfält har en
naturvärdesbedömning sammanställts som en del i anmälan enligt miljöbalken.
Förändringar i miljön som uppkommer i samband med etableringen har
redovisats i anmälan till Generalläkaren (2016-11-18).
Naturvärdesbedömningen är baserad på platsbesök i projektområdet vid två
tillfällen, den 10 februari och den 9 maj 2016. Dessa platsbesök har
kompletterats med uppgifter om arter från Artportalen och ängs- och
betesmarksinventeringen. Gotlands botaniska förening medverkade vid
fältbesöket i februari och har bistått med utdrag ur sin databas. Kontakter har
tagits med ornitologiska föreningen och entomologiska föreningen.
Information har även inhämtats från Länsstyrelsen i Gotlands län genom att
Länsstyrelsen sammanställt kända naturvärden i området i ett PM, daterat
2015-10-20.
By 371 berör till viss del ett område som består av alvarmark. Med ”alvar”
menas flacka hällmarker på hård kalkberggrund. Alvarmarker har ofta höga
naturvärden och består ofta av en småskalig mosaik med hällmarksalvar,
grusalvar, kalkgräsmarker, kalkfuktängar och kalkkärr. Alvarets växter och djur
är väl anpassade till det tunna jordlagret och den kärva miljön, som ofta växlar
mellan extrem torka och översvämningar. Alvar är internationellt sett en ovanlig
naturtyp, där Sverige står för en stor andel av dessa marker. Vid utformningen
av By 371 har hänsyn tagits till områdets naturvärden vid placering av

PM
Gotland - Ny Infra
Unr 1320019194

1(3)

anläggningar och byggnader.
Den fridlysta arten kalkkrassing har noterats nära området för By 371 vid tre
tillfällen, i två punkter 2014 samt ytterligare en punkt 2015. Koordinaten från
2015 är på en asfalterad yta, vilket tyder på att koordinaten är något felaktig. I
samma punkt, på asfaltytan, har även den rödlistade arten småtörel noterats.
Kalkkrassing är inte en hotad art och finns inte uppsatt på den svenska
rödlistan, men den är fridlyst enligt 7§ Artskyddsförordningen (2007:845). Då
växtplatser för kalkkrassing inte bedöms beröras behövs inte dispens från
Artskyddsförordningen.
I området förekommer orkidéer, där en notering av Johannesnycklar finns nära
området för By 371. Fortifikationsverket har sökt och erhållit dispens från
Artskyddsförordningen för eventuell påverkan på orkidéer inom projektet, den
12 juli 2016 (dnr 522-950-2016).
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I bilagan finns en karta över naturvärden i det aktuella området. Det finns även
en fornlämning, ett röse, noterad på en redan asfalterade yta, RAÄ-nummer
21:1, se bilagan. Åtgärderna i bygglovet kommer inte att beröra asfaltytan och
därmed inte fornlämningen.
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Bilaga:

Johannesnycklar
Fågelarter

PM
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23.11 GEABs yttrande
-----Ursprungligt meddelande----Från: natplanering@vattenfall.com [mailto:natplanering@vattenfall.com]
Skickat: den 10 mars 2017 15:30
Till: Registrator-BN
Ämne: RE: Remiss ang BN 2017/519
GEAB har inget att erinra i detta ärende.
Gotlands Elnät AB Kjell Klintström
-----Original Message----From: registrator-bn@gotland.se [mailto:registrator-bn@gotland.se]
Sent: Friday, March 10, 2017 2:15 PM
To: .f Nätplanering (FS-XD)
Subject: Remiss ang BN 2017/519
Hej!
Översänder remiss där ni har möjlighet att inkomma med synpunkter. Vi önskar
svar senast 2017-03-24.
Ärendet avser: BN 2017/519 - Nybyggnad av vakt och skärmtak (by 371 och 380).
Fastighetsbeteckning: VÄSTERHEJDE SKJUTFÄLTET 1:2
Se bifogade handlingar.
Med vänliga hälsningar
Sofia Eloranta
Bygglovassistent
Enhet bygg
..................................................
E-post: registrator-bn@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se
Tel: 0498-26 90 00
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
..................................................
Svara till avsändaradressen i detta e-postmeddelande.

Sida 1

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/500

Byggnadsnämnden

VISBY MULLVADEN 41
Ombyggnad, tillbyggnad samt ändrad användning av förråd till
restaurang/microbryggeri
Förslag till beslut


Byggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL.

Avgift

Bygglovsavgift
Totalt

19780 kronor
19780 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

-

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Björn Lindkvist, Adelsgatan 5, 62157 Visby

-

Beslutet upphör att gälla enligt 9 kap 43 § PBL om åtgärderna inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.

-

Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan lämnas. Se kallelse.

-

Arbetena får enligt 10 kap 9 § PBL inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat
startbesked. Om någon bryter mot bestämmelsen ska byggnadsnämnden ta ut en
byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifternas storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordning (2011:33).

-

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då bygglovbeslutet upphör att gälla.

-

Byggnaden får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked
(10 kap 4 § PBL).

-

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.

-

På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är markerade på tillgängliga kartunderlag. Arbetena ska då omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas på telefon 010-223 90 00.

1 (7)

-

I förekommande fall åligger det sökanden att även inhämta andra tillstånd för att
utföra den planerade åtgärden. Det kan t.ex. vara dispens från strandskyddet eller
tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen vid byggande inom skyddsavstånd
från en väg m.m.

-

Ändringsanmälan ska göras till Teknikförvaltningen, Vatten- och avfallsenhet.

Sammanfattning

Ansökan avser bygglov för ombyggnad, tillbyggnad (altan) och ändrad användning av
förråd till restaurang/microbryggeri
Mikrobryggeriet och restaurangen är planerad att inhysas i det f.d. ridhuset på den aktuella fastigheten. I dagsläget används byggnaden som förrådsbyggnad.
I en del av den befintliga byggnaden byggs en ny restaurang på en ny entresolvåning.
På byggnadens norra sida planeras att uppföra en altan/terrass som ska tillhöra restaurangdelen, den kommer inte att förvanska byggnaden. Från restaurangen blir det en
utgång till en ny terrass/balkong.
Resterande golvyta i den befintliga lokalen inreds till microbryggeri och personalutrymmen. Bryggeri och restaurang delar på personalutrymmena.
Bedömningen är att den planerade åtgärden ryms inom ändamålet centrumändamål
och att åtgärderna i övrigt är planenliga.
Bedömningen är att det går att ordna parkeringsplatser i tillräcklig utsträckning, d.v.s.
totalt 18 st.
Ärendebeskrivning

Visby Mullvaden AB ansöker om bygglov för ombyggnad, tillbyggnad (Altan) och ändrad användning av förråd till restaurang/microbryggeri
Mikrobryggeriet och restaurangen är planerad att inhysas i det f.d. ridhuset på den aktuella fastigheten. I dagsläget används byggnaden som förrådsbyggnad. Bryggeriet
kommer att vara öppet för allmänheten att besöka. Restaurangen kommer att vara öppen för lunch och kvällservering. Bryggeriets produkter kommer att säljas i restaurangen.
I microbryggeriet avses att tillverka maltprodukter, läsk och cider. Ett mikrobryggeri
är ett mindre lokalt bryggeri som brygger dryck efter hantverksmässiga traditioner baserade på den klassiska bryggeritraditionen. I bryggeriet kommer den färdiga produkten att förpackas antingen i ölfat i rostfritt material eller i glasflaskor. Verksamheten
kommer i huvudsak att bedrivas dagtid under måndag-fredag. 0700-1600.
Den typ av bryggverk som kommer att användas i Visby är i stort sett luktfria. De
ångor som uppstår under bryggningen slås ned med vatten som sedan leds bort via
avloppet.
Utsläpp av mindre doft kommer att lukta brödbak under 2 timmar mellan kl 10-12
tisdagar och onsdagar. Ett bryggeri i den här storleken producerar ca 800 kg drav per
vecka och den består bl.a. av fiber och protein. Draven återanvänds för närvarande
främst som djurfoder och jordförbättringsmedel.
Det kommer att förekomma ett mindre antal transporter till och från bryggeriet. Dessa
transporter kommer att ske via Artellerigatan/Östra Hansegatan som är en huvudgata.

Antalet transporter till och från bryggeriet uppskattas av exploatören till en transport
om dagen med mindre transportbil mellan 0730-0900 och en st. långtradare i kvartalet
med glas och malt.
Lastning och lossning är planerad att ske mot bryggeriets västra del.
Den verksamhet som ska bedrivas vid mikrobryggeriet bedöms av sökanden inte leda
till någon nämnvärd ökning av ljudnivåerna i den befintliga miljön.
Ventilationsfläktar kommer att placeras på taket.
Den planerade bryggeriverksamheten ger upphov till en del restprodukter. Huvuddelen av detta utgörs av drav, som består av bl.a. av fibrer och protein och kan återanvändas som djurfoder eller för att tillverka biogas. Drav från bryggeriet kommer att
användas som djurfoder. Även annat avfall, såsom glaskross, trä, papper och plast ska
tas om hand och återvinnas.
Region Gotland har en avfallsplan som bryggeriet kommer att följa. Biologiskt nedbrytbart material, exempelvis drav, får inte förvaras så att lukt eller fara för människors
hälsa uppstår. Allt avfall från verksamheten ska hanteras så att spridningen till mark
och vatten förhindras.
Den planerade bryggeriverksamheten kommer att innebära viss hantering av livsmedel
och kemikalier. Sökanden uppger att kemikalier ska förvaras på föreskrivet sätt att de
inte riskerar att förorena miljön eller orsaka sanitär olägen-het. Maltköps säckvis (40
kg) och levereras pallvis till bryggeriet. Det ryms 800 kg malt per pall. Humle hanteras
i 5 kg förpackningar.
Sökanden anser att microbryggeriers miljöpåverkan som regel är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan består närmast av utsläpp av avloppsvatten och lukt, uppkomst
av avfall samt i viss mån kemikaliehantering. Processavloppsvattnet bedöms inte utgöra något problem för det kommunala reningsverket. Den största delen av avfallet
går att återvinna och förpackningsmaterialet ingår typiskt i ett retursystem. Med hjälp
av det bryggverk som bryggeriet ska använda och i den öppna miljön som verksamheten ska bedrivas så bedöms uppkomsten av luktproblem som liten. Vad gäller buller
bedömer sökanden att ljudnivåerna från verksamheten inte kommer leda till några
överskridanden av aktuella riktvärden. Som referens till detta mikrobryggeri nämner
sökanden Gotlands Bryggeri i Visby innerstad som producerar ca 4 ggr så mycket som
det nu planerade microbryggeriet.
I en del av den befintliga byggnaden byggs en ny restaurang på en ny entresolvåning.
På byggnadens norra sida planeras att uppföra en altan/terrass som ska tillhöra restaurangdelen. Från restaurangen blir det en utgång till en ny terrass/balkong.
Resterande golvyta i den befintliga lokalen inreds till microbryggeri och personalutrymmen. Bryggeri och restaurang delar på personalutrymmena.
Restaurangdelen är ca 108 kvm+ ca 51 kvm
Microbryggeri är ca 396 kvm
Förutsättningar

För området gäller detaljplan antagen 2010-07-15.

Ändamålet med planen är centrumändamål.
Parkeringsbehov beräknas till 13+5 parkeringsplatser.
Av planen framgår att byggnaden inte får förvanskas.
Yttranden

MHN Miljö tillstyrker med villkor, se bilaga.
Regionantikvarie ingen erinran.
TN Vatten ingen erinran.
TN Avfall tillstyrker med villkor, se bilaga.
TN Trafik Ingen erinran
GEAB Ingen erinran
Grannar ? Klart 17/4 2017
Bedömning

Bedömningen är att den planerade åtgärden ryms inom ändamålet centrumändamål
och att åtgärderna i övrigt är planenliga.
Bedömningen är att det går att ordna parkeringsplatser i tillräcklig utsträckning, d.v.s.
totalt 18 st.
Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig i ärendet. Avsikten har varit att ta reda på
om betydande olägenhet eventuellt kan komma att uppstå för berörda grannarna.
Bedömningen är att den tillkommande altanen/terrassen inte innebär någon förvanskning av byggnaden.
Den planerade ändrade användningen, ombyggnaden och tillbyggnaden i form av den
planerade altanen/terrassen bedöms uppfylla tillämpliga tillgänglighetskrav. Den planerade altanen/terrassen är formellt sett en tillbyggnad.
Med hänvisning till ovan anförda är bedömningen är att bygglov kan lämnas för planerad ändrad användning, ombyggnad och tillbyggnad.
Synpunkter har inkommit ifrån Orionskolan angående en plats för hämtning och
lämning av barnen i övrigt är dom positiva till åtgärden.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande
Sökande har inkommit med svarsskrivelse
Beslutsunderlag
Handling

Inkom

Handlingsnr

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan befintlig
Fasadritning
Planritning plan 2
Planritning mark,p
Sektionsritning
Antikvarisk förunders,

2017-03-28
2017-02-21
2017-03-21
2017-03-21
2017-03-21
2017-03-21
2017-03-21
2017-03-21

40
1
2
31
28
29
30
22

Projektbeskrivning
Yttrande TKF Avfall
Yttrande GEAB
TKF allmänt VA
TKF Trafik
Anmälan kontrollansvarig
Yttranden från berörda

2017-03-21 24
2017-03-23 33
2017-03-16 20
2017-03-20 21
2017-03-22 32
Ej ännu utsedd
under utredning

Lagstöd

9 kap 30 § plan och bygglagen (2010:900)
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan som uppfyller kraven i
9 kap 30 § plan- och bygglagen, dvs. om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988).
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen.
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börja löpa.
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §
tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap.1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 §
första stycket, 13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i
första stycket 1. Lag (2014:900).
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se
Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län. Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd sakägare
fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.

Enhet bygg

Charlott Stjernholm
Bygglovhandläggare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Stenvalvet 715 Visby Mullvaden AB, Box 16284, 103 25 Stockholm
Annan part
Personer som lämnat synpunkter
Kända sakägare, se sändlista

OBS! Namn och adresser ska skrivas ut
Sökande
Stenvalvet 715 Visby Mullvaden AB, Box 16284, 103 25 Stockholm

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Bilaga till beslut
BN 2017/500

Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Det är länsstyrelsen som beslutar om tiden
kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla

1. Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer.
2. Hur du vill att beslutet ska ändras.
3. Varför du tycker att beslutet är felaktigt.
Du bör även skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.
Överklagandet ska vara undertecknat av de som överklagar beslutet, och innehålla
följande uppgifter:
Fastighetsbeteckning på er fastighet
 Adress till bostaden
 Telefonnummer
 E-postadress där du kan ta emot ev. handlingar som skickas till dig.


I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
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Antikvarisk förundersökning
och konsekvensanalys
Visby, Mullvaden 41
Hus 2 - fd ridhuset
BN 2017/500
2017-03-21
Cecilia Boman

ORIENTERANDE BESKRIVNING
LÄGE
Fastighetsbeteckning:

Visby Mullvaden 41

UPPDRAG
Förundersökningen är upprättad på uppdrag av Visbyark och har utförts av Boman Restaurering AB, byggnadsantikvarie Cecilia Boman under mars 2017.
SYFTE
Förundersökningens syfte är att identifiera och beskriva byggnadens kulturhistoriska värden på ett tydligt sätt. Konsekvensanalysen utreder vilka konsekvenser de föreslagna åtgärderna får för de kulturhistoriska värdena.
AVGRÄNSNING
Förundersökningen omfattar de exteriöra åtgärderna på hus 2, fd ridhus.
REDOVISNING AV BEFINTLIGT SKYDD
Kvarteret Mullvaden ligger inom detaljplanerat område. ”Detaljplan för Visby Mullvaden 41 m fl (A7). Antagande 2010-06-02, Laga kraft 2010-07-15”
Den atkuella byggnaden är utpekad med lilla q, som anger ”Befintlig byggnad får inte rivas eller förvanskas”.
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GOTLANDS ARTILLERIREGEMENTE
Beskrivning hämtad i sin helhet på Wikipedia (https://sv.wikipedia.org/wiki/
Gotlands_artilleriregemente)

Inför både försvarsbeslutet 1977 och försvarsbeslutet 1982 undantogs Gotlands artilleriregemente för utredning av Försvarets rationaliseringsinstitut.
Vid 1977 års försvarsbeslut undantogs Gotlands artilleriregemente på grund
av regionalpolitiska förhållanden. Istället ansåg Försvarets rationaliseringsinstitut att Smålands artilleriregemente (A 6) med Artilleriets kadett- och
aspirantskola (ArtKAS) samt miloverkstaden i Jönköping skulle avvecklas.
Överbefälhavaren och chefen för armén ansåg dock att inget artilleriregemente skulle avvecklas. Dock så föreslog Försvarets rationaliseringsinstitut
i sin utredning att ge överbefälhavaren i uppdrag att pröva en vidareutveckling av OLLI-organisationen. I en vidareutveckling ville man slå samman
Gotlands regemente (P 18), Gotlands artilleriregemente (A 7) och Gotlands
luftvärnsbataljon (Lv 2) till ett arméregemente.

”Gotlands artilleriregemente (A 7), var ett artilleriförband inom svenska armén som verkade i olika former åren 1811–2000. Förbandet var förlagt inom
Gotlands garnison i Visby. Förbandet hade sitt ursprung i beväringsartilleriet
vid Gotlands nationalbeväring, vilken organiserades 1811 som ett resultat av
rysk ockupation 1808 och genom en konvention antagen av gotlänningarna i
december 1810 och som stadfästes av kung Karl XIII den 5 februari 1811. Det
utgjordes då av två batterier och ett fästningskompani med en stamtrupp
av 100 man, förlagd i Visby. Förbandet omorganiserades 1861 till Gotlands
nationalbevärings artillericorps och fick beteckningen No 4. Kåren bytte 1887
namn till Gotlands artillerikår (No 4).

Inför 1982 års försvarsbeslut undantogs Bodens artilleriregemente, Gotlands
artilleriregemente, Norrlands artilleriregemente, Wendes artilleriregemente
samt Bergslagens artilleriregemente från granskning gällande att finna en
kostnadsreducering inom artilleriet. Att Gotlands artilleriregemente undantogs från utredning om avveckling, var dels på grund av regionalpolitiska
skäl men även krav på krigsorganisationens beredskap och mobilisering.
Den sammanslagning som regeringen föreslagit för riksdagen i det förra
beslutet hade inte genomförts. Vilket fick regeringen återigen att föreslå för
riksdagen om att slås samman staberna för Gotlands regemente, Gotlands
artilleriregemente och Gotlands luftvärnsbataljon med staben för Gotlands
militärkommando, och bilda en myndighet från den 1 juli 1982.

Gotlands artillerikår erhöll 1892 den nya beteckningen No 7, för att det planerade Norrlands artilleriregemente skulle kunna bli No 4. År 1914 ändrades
beteckningen till A 7.

Genom försvarsbeslutet 1992 kom Gotlands regemente, Gotlands artilleriregemente och Gotlands luftvärnskår att avskiljas från militärkommandot, och
bildade från den 1 juli 1994 självständiga förband. Militärkommandot kom
istället att enbart leda all verksamhet på Gotland, som på fastlandet löstes av
försvarsområdesstaber, fördelningsstaber och marinkommandostaber.
Bild från 1909. Hämtad på http://www.tjelvar.se/a7/byggnader/a7-1.htm

Inför försvarsbeslutet 2000 föreslog regeringen i sin proposition
1999/2000:30 att endast ett artilleriregemente skulle kvarstå i grundorganisationen. De regementen som regeringen ville avveckla var bland
annat Gotlands artilleriregemente. Detta med bakgrund till att regeringen
ansåg det olämpligt att centralisera artilleriutbildningen till Gotland, inte
minst beroende på investeringsbehov och de begränsade möjligheterna till
långsiktig personalförsörjning. Kvar inom artilleriet i den nya grundorganisationen blev Bergslagens artilleriregemente, detta då regeringen ansåg
att regementet hade de bästa förutsättningarna för att långsiktigt utbilda
och öva artilleriförband. Den 30 juni 2000 avvecklades Gotlands artilleriregemente.Den 1 juli 2000 antog Bergslagens artilleriregemente det nya
namnet Artilleriregementet.”

I samband med OLLI-reformen, vilken genomfördes inom försvaret åren
1973 och 1975, bildades A-förband samt B-förband. A-förbanden var regementen som tillfördes ansvaret för ett försvarsområde, och B-förbanden
var ett utbildningsregemente. I Gotlands fall så särskilde det sig jämfört med
indelningen på fastlandet. Detta då det tidigare VII. militärområdet omorganiserats 1966 till Gotlands militärkommando (MKG). Militärkommandot
utgjorde en särskild ledningsorganisation inom Östra militärområdet, men
hade inte det samlade förvaltningsansvaret över ön. Vidare leddes det fackmässiga mobiliseringen på förbandsnivå. Genom reformen tillfördes hela
mobiliserings- och materialansvaret inom militärkommandot, detta oavsett
försvarsgren. Detta medförde att Gotlands artillerikår som ingick i Gotlands
militärkommando (MKG) kom att bli ett B-förband (utbildningsregemente).
Genom reformen antog kåren den 1 juli 1975 det nya namnet Gotlands artilleriregemente.[6]
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BYGGNADSBESKRIVNING

Hus 2, fd Ridhuset, är uppförd 1909. Den användes som ridhus fram till 1957/58 då det inreddes till vård- och pjäshall. Enligt uppgift skall byggnaden vara
ritad av arkitekt Erik Josephson (1864-1929).
Byggnaden är uppförd i rödtegel och mäter ca 40 x 20 m. Sadeltaket består av ett svartmålat skivtäckt plåttak som kröns av två profilerade ventilationshuvar.
Långsidorna har nio stora fönsteröppningar som består av sexluftsfönster spröjsade i sex rutor per båge. Fönsternsickerierna är i trä och målade i brun kulör.
På gavlarna återkommer samma fönsteröppningar men här finns de även i ett större utförande med nioluftsfönster. På östra gaveln sitter en port med stora
brunmålade portar. På motstående gavel, åt väster, sitter ett gjutet betongparti med två portar som tillkom 1957/58 och ett dörrparti i aluminium som
tillkom 2002.
Interiört används den östra halvan som förråd åt Kronofogdemyndigheten. Den västra halvan står tom och det är den som är aktuell för projektet.
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REDOVISNING AV FÖRSLAG

Förslaget innebär att inrymma bryggeri i den västra halvan av byggnaden. Den östra fortsätter, likt tidigare, att användas som förråd.
Den antikvariska förundersökningen omfattar endast exteriöra åtgärder. De interiöra åtgärderna omfattas ej.
Förslaget innebär således följande åtgärder:
- Ny terass/uteservering
- Ombyggnad av ett befintligt fönster till en utåtgående pardörr
- Nya belysningsarmaturer
- Ny skylt på fasad åt nordväst
- Ny takhuv lika bef
- Nytt skärmtak
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KULTURHISTORISK VÄRDERING
Byggnaden är en komponent i Gotland Artilleriregemente (A7) som tillsammans med övriga byggnader inom anläggningen har ett stort kulturhistoriskt värde. Den aktuella värderingen kommer inledningsvis kort sammanfatta de kulturhistoriska värden som hela anläggningen bör tillskrivas:
Dokumentvärde
Samhällshistoriskt värde
Gotland Artilleriregemente (A7) utgör en välbevarad samling byggnader med stort samhällshistoriskt värde. De har, ur ett samhällshistoriskt pespektiv, haft
stor betydelse för det gotlänska samhället.
Personhistoriskt värde
Arkitekt Erik Josephson (1864-1929) är upphovsman till ett mycket stort antal militäranläggningar runt om i Sverige. Byggnader uppförda efter samma
grundritning förekommer på flera platser i landet och har sedan modifierats för att anpassas till de lokala givna förutsättningarna. På Gotland återfinner
vi Erik Josephssons typritningar såväl på A7 som på P18.
Upplevelsevärde
Miljöskapande värde
Vid sidan av det samhällshistoriska och personhistoriska värdet är det miljöskapande värdet kanske det viktigaste för A7. Även om artilleriregementets
materiel och personal har lämnat området så är det i bebyggelsestrukturen fortfarande möjligt att läsa var de olika verksamheterna bedrevs. För att anläggningen skall kunna förstås och upplevas långsiktigt är det viktig att arkitekturen inte förvanskas utan att den ursprungliga arkitekturen får vara tongivande.
Den aktuella byggnaden; hus 2, fd ridhuset, ingår som en del i ovanstående kulturhistorisk värdering. Utöver dessa har byggnaden följande värdebärare:
- Välbevarad tegelarkitektur
- Relativt oförändrat skick
- Tydlig arkitektonisk avläsbarhet som ridhus
- Viktig komponent i den kulturhistoriskt intressanta miljön
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ANTIKVARISK KONSEKVENSBESKRIVNING
De föreslagna åtgärderna innebär följande:
- Ny terass/uteservering
- Ombyggnad av ett befintligt fönster till en utåtgående pardörr
- Nya belysningsarmaturer
- Ny skylt på fasad åt nordväst
- Ny takhuv lika bef
Vår bedömning är att de ovanstående förslagen är acceptabla ur ett antikvariskt perspektiv. De innebär inte någon omfattande påverkan på de kulturhistoriska
värdena och innebär således inte heller någon risk för att de utpekade värdebärarna påverkas negativt. Detta motiverar vi på följande vis:
- Terassen är ett tydligt redovisat nytillägg på fasaden. Den kommer att dölja en viss del av fasaden, men formspråket är utformat på ett sådant vis att fasaden som helhet även fortsättningsvis kommer att vara synlig. Den repetetiva arkitekturen, med fönstren och pilastrarna i tegel, kommer synas på långt håll.
Terrassens byggnadstekniska utformning är varsamt konstruerad genom att det inte blir någon infästning i fasaden. Terrassen kommer inte påverka byggnadens tydliga arkitektoniska läsbarhet som ridhus och byggnaden kommer även fortsättningsvis att vara en del i den kulturhistoriskt intressanta miljön.
- Den föreslagna ombyggnaden av det befintliga fönstret är varsamt utformat. Det är positivt att de befintliga byggnadsdelarna kan användas istället för att
ersättas med nya komponenter.
- De nya belysningsarmaturerna överensstämmer med de befintliga armaturerna på fasaden på norr, vilket är en traditionell stallykta som är en förekommande
och lämplig armatur på den här typen av byggnader.
- Skylten på fasaden åt nordväst är reversibel och diskret utformad.
- Den nya takhuven är utformad som de befintliga takhuvarna men i en mindre skala. Det har dessutom tidigare suttit två sådana huvar på taket.
- Det nya skärmtaket är diskret utformat och placerat i anslutning till det nya aluminiumpartiet, dvs en placering som inte är av högsta vikt.
Vår sammantagna bedömning är således att åtgärderna är acceptabla ur ett antikvariskt perspektiv.
AVSLUTNING
För att säkerställa de kulturhistoriska värdena i ett långsiktigt perspektiv och för att klara varsamhetskraven och förvanskningsförbudet i Plan- och bygglagen
bör en sakkunnig kontrollant av kulturvärden engageras i projektet. Kontrollen samordnas av kontrollansvarige och en kontrollpunkt förs in i kontrollplanen
som heter ”Sakkunnig kontroll av kulturvärden”. Kontrollen görs utifrån bilaga med förslag till kontrollpunkter. Certifierade som sakkunniga kontrollanter av
kulturvärden finns på Boverkets hemsida.

Cecilia Boman
BOMAN RESTAURERING AB
Certifierad som sakkunnig kontrollant av kulturvärden
- behörighetsnivå K enligt Boverkets föreskrift BFS 2011:15 KUL2.
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BILAGA

Kontrollpunkt till kontrollplan
SAKKUNNIG KONTROLL AV KULTURVÄRDEN - KUL 2
Ovanstående kontrollpunkter redovisas i ett slutintyg som lämnas till Byggnadsnämnden i samband med avslutat arbete.
Intyget skall innehålla följande uppgifter:
- Namn på objekt, fastighetsbeteckning. BN diarienummer
- Typ av kontroll och omfattning
- Kortfattad beskrivning av objektet
- Kortfattad beskrivning av genomförda åtgärder
- Antikvariskt omdöme av de genomförda åtgärderna
- Avvikelser av genomförda arbetsinsatser i jämförelse med beslutad kontrollplan
- Foton före och efter åtgärd

Förklaring
Enligt Plan- och bygglagen skall ändring och flyttning av en byggnad utföras varsamt så att dess karaktärsdrag beaktas och dess historiska, kulturhistorisk, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara. (PBL 8:17) Detta gäller särskilt för värdefulla byggnader och byggnadsområden, exempelvis i
Visby innerstad. (PBL 8:13). I ärenden som kräver bygglov ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras med hänsyn till stads- och landskapsbilden. (PBL 2:6). Med ändring menas en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller
kulturhistoriska värde. (PBL 1:4). Vid ändring ska de tekniska egenskapskraven uppfyllas. Hänsyn ska ske till varsamhetskravet och förvanskningsförbudet. (PBL 8:13, 8:14, 8:7) Avsteg får ske för att uppfylla dessa. (BBR 1:223)
För att redovisa att dessa krav upfylls kräver Byggnadanämnden en kontrollplan. Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda
fallet och ha en utformning och detaljgeringsgrad som behövs för att säkerställa att (PBL 10:7);
1. Alla krav i PBL 8:4 uppfylls
2. Förbudet mot förvanskning följs enl. PBL 8:13
3. Kraven på varsamhet enl. PBL 8:17 och 18 uppfylls

Med vänliga hälsningar
Cecilia Boman
BOMAN RESTAURERING AB
Certifierad som sakkunnig kontrollant av kulturvärden
- behörighetsnivå K enligt Boverkets föreskrift BFS 2011:15 KUL2

8/8

Ärendenr: BN 2017-500

Konsekvensanalys MIKROBRYGGERI A7 området Visby

Upprättad av Jonny Warg 2016-10-01

Medverkande:
Beställare: Jonny Warg
Remis: Bryggmästare Niklas Gustafsson
Medverkande: HIG Konsult Mariestad Planläggning beräkning.
Mottagare: Region Gotland, Håkan Björklund, Grannar till Bryggeriet

KONSEKVENSANALYS MIKROBRYGGERI
Bakgrund:
Det etableras ett mikrobryggeri i anslutning till gamla A7 området

1.1 Detaljplaneförslaget för A7 området:
Mikrobryggeriet kommer att inhysas i en befintlig byggnad på den aktuella tomten. I
dagsläget är detaljutformningen av byggnaden inte helt färdig, men i grova drag är scenario
att entrén är vänd mot väster där lastning och lossning kommer att ske.
Bryggeriet kommer att vara öppet för allmänheten att besöka. A7 är en mötesplats, både för
stadensinnevånare och besökare utifrån, restaurangen kommer att vara öppen för lunch och
kvällservering

2. PLANERADVERKSAMHET, MIKROBRYGGERI
Bryggeriet avser att bedriva bryggeriverksamhet och där tillverka maltprodukter, läsk och
cider. Ett mikrobryggeri är ett mindre lokalt bryggeri som brygger dryck efter hantverksmässiga traditioner baserade på den klassiska bryggeritraditionen. Bryggeriet kommer att
vara öppet för besökare. I bryggeriet kommer den färdiga produkten att förpackas antingen i
ölfat i rostfritt material eller i glasflaskor. Verksamheten kommer i huvudsak att bedrivas
dagtid under måndag-fredag. 0700-1600.

2.2 Tillverkning
Tillverkningen av drycker sker i flera olika steg. Dessa redogörs översiktligt här.
Steg 1. Bryggning i brygghus
En vört utav malt, vatten och humle eller läsk / cider tillverkas i detta steg. Först blandas
vatten/malt/etc i en mäskpanna. Sedan skiljs de fasta beståndsdelarna från vätskan som
kallas för sötvört. En biprodukt bildas som kallas drav och den kan användas som djurfoder
eller till biogastillverkning. Efter detta värms vörten upp och kokas tillsammans med
humlen/kryddor, sedan kyls vörten ned till jästemperatur.
Steg 2. Jäsning i jästank
När vörten kallnat tillsätts jästen. Sockret i vörten ombildas till alkohol, kolsyra och
smakämnen, jäsningen pågår i en veckas tid jäsning sker inte när tex läsk tillverkas.
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Steg 3. Lagring i lagertank
Temperaturen på ölen sänks till 8-16 grader och öl/läsk står sedan och mognar i 2-10 veckor.
Det är nu som smakämnena bildas
Steg 4. Tappning
Den färdiga drycken tappas på fat eller i glasflaskor. mikrobryggeri •

3. KONSEKVENSANALYS
Störningar som kan uppkomma till omgivningen av ett mikrobryggeri har bedömts vara lukter,
transporter och buller. Utredningen omfattar även VA-frågor. Dessa utreds översiktligt nedan.

3.1 Lukt
Den typ av bryggverk som kommer att användas i Visby är i stort sett luktfria. De ångor som
uppstår under bryggningen slås ned med vatten som sedan leds bort via avloppet. Utsläpp
av mindre doft kommer att lukta brödbak under 2 timmar mellan kl 10-12 tisdagar och
onsdagar. Drav är en organisk restprodukt från öl framställningen. Ett bryggeri i den här
storleken producerar ca 800 kg drav per vecka och den består bl.a. av fiber och protein.
Draven återanvänds för närvarande främst som djurfoder och jordförbättringsmedel

3.2 Transporter
Det kommer att förekomma ett mindre antal transporter till och från bryggeriet. Dessa
transporter kommer att ske via Artellerigatan/Östra Hansegatan som är en huvudgata.
Antalet transporter till och från bryggeriet uppskattas av exploatören till en transport om
dagen med mindre transportbil mellan 0730-0900.
1 Långtradare i kvartalet med glas och malt
Detta innebär en marginell påverkan på befintligt vägnät. Lastning och lossning är planerad
att ske mot bryggeriets västra del

3.3 Buller
Transporter på allmän väg hanteras som vägtrafikbuller och riktvärden angående
vägtrafikbuller för bostäder har fastställts av riksdagen. Den verksamhet som ska bedrivas
vid mikrobryggeriet kommer inte leda till någon nämnvärd ökning av ljudnivåerna i den
befintliga miljön. Tillskottet av antalet transporter till och från bryggeriet (i genomsnitt 1 per
dag) är marginellt. Men verksamheten bör ändå tänka på att undvika transporter nattetid,
speciellt innan kl. 07.00 och att iaktta försiktighet vid lossning och lastning av gods.

Installationer. Bullerkällor ute:
Installationer, exempelvis fläktar på tak, bör planeras så att ljudet dämpas effektivt för
närboende. Fläktar genererar i snitt en ljudnivå på 30-35 dB(A). Fläktar eller andra
bullerkällor måste placeras nära boendemiljön bör bullerdämpningsåtgärder med ljudfällor
eller avskärmning övervägas. Fastighetsägaren ansvarar för att bullerkällorna är
bullerdämpande. Vid klagomål från närboende rekommenderas mätning av behörig akustiker
/ mätpersonal. Naturvårdsverkets riktlinjer angående externt buller, 1978:5 eller motsvarande
bör gälla.

Arbetsmiljö:
Den interna arbetsmiljön är också viktig, dvs att personalen har en god ljudmiljö. Vid höga
ljudnivåer och klagomål bör man göra kontroll mätningar för eventuella åtgärder. Riktlinjer
angående exponeringsvärden från AFS 2005:16 eller senare bör gälla
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3.4 Vatten och avlopp
Belastning processavloppsvatten Enligt företaget kommer flöde och belastning för processavloppsvattnet se ut enligt nedanstående Här anges processavloppsflödet som ett
medelflöde. Momentant kan flödet komma upp i 2,5 liter/sekund under högst ca 10 min.pHvärdet kommer som lägst 6.6. I nuläget är det svårt att uppskatta ett exakt pH-värdet
eftersom detta är beroende av pH-värde och buffertförmåga på det kommunala dricksvattnet
i Visby
Det fett som används vid mikrobryggeriet är endast små mängder för maskinsmörjning, vilket
inte tar sig till avloppet. Belastningen från mikrobryggeriet motsvarar ca 50
pe(personekvivalenter) beräknat utifrån 70 gram BOD/pe och dygn.

Diskning av tankar CIP (Clean-in-place) för kopparpannor i brygghuset görs normalt med 2
% lut en gång per vecka. Uppkomna volymer återvinns och släpps inte ut till spillvattennätet,
vilket motsvarar totalt ca 600 liter (300 liter rengöringsmedel+ 300 liter vatten). 300 liter
sköljvatten släpps ut och bedöms innehålla mindre än 1 promille lut.
CIP utförs i tankarna mellan varje batch (bryggomgång) med 2 % lut 1 gång per vecka.
Uppkomna sköljvatten volymer släpps direkt till spillvattennätet, vilket motsvarar totalt ca 300
liter med mindre än 1 promille lut. Anslutning av mikrobryggeriet till det kommunala
reningsverket bedöms inte påverka reningsverket, både vad gäller inkommande belastning
samt hydrauliskt.
CIP i tapplinjen motsvarar av 1 tankdisk
Vattenförbrukning totalt 8 m3/vecka vid 100 % produktion idag ca 5 m3/vecka
Produktionsvolym(dryck) 6 m3/vecka Fett 0,0 kg/dygn
En normal familj på 4 personer förbrukar ca 5 Kbm vatten i veckan(källa: Svenskt vatten)

Energiförsörjning
Energiförsörjningen kan komma att lösas via el och på 2 års sikt solpaneler. Spillvärme från
verksamheten kommer användas för uppvärmning av varmvatten/värme

3.6 Avfall
Bryggeriverksamhet ger upphov till en del restprodukter. Huvuddelen av detta utgörs av drav,
som består av bl.a. av fibrer och protein och kan återanvändas som djurfoder eller för att
tillverka biogas. Drav från bryggeriet kommer att användas som djurfoder. Även annat avfall,
såsom glaskross, trä, papper och plast ska tas om hand och återvinnas. Region Gotland har
en avfallsplan som bryggeriet ska följa. Biologiskt nedbrytbart material, exempelvis drav, får
inte förvaras så att lukt eller fara för människors hälsa uppstår. Allt avfall från verksamheten
ska hanteras så att spridningen till mark och vatten förhindras.

3.7 Övrigt
Bryggeriverksamheten kommer att innebära viss hantering av livsmedel och kemikalier.
Gällande lagstiftning kring hanteringen av dessa produkter ska följas. Kemikalier ska
förvaras på föreskrivet sätt att de inte riskerar att förorena miljön eller orsaka sanitär olägenhet. Maltköps säckvis (40 kg) och levereras pallvis till bryggeriet. Det ryms 800 kg malt per
pall. Humle hanteras i 5 kg förpackningar.
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SLUTSATSER
Mikrobryggeriers miljöpåverkan är som regel begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan
består närmast av utsläpp av avloppsvatten och lukt, uppkomst av avfall samt i viss mån
kemikaliehantering. Processavlopps-vattnet bedöms inte utgöra något problem för det
kommunala reningsverket. Den största delen av avfallet går att återvinna och
förpackningsmaterialet ingår typiskt i ett retursystem. Med hjälp av det bryggverk som
bryggeriet ska använda och i den öppna miljön som verksamheten ska bedrivas så bedöms
uppkomsten av luktproblem som liten. Vad gäller buller bedöms ljudnivåerna från verksamheten inte leda till några överskridanden av aktuella riktvärden. Som referens till detta
mikrobryggeri kan man tex ta Gotlands Bryggeri i Visby innerstad som producerar ca
800 000 (4 ggr så mycket) liter vilket inte leder till större klagomål.(källa Gotlands tidningar)
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Teknikförvaltningen
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Handlingstyp Begäran om komplettering

Planerings- och utvecklingsavdelningen

BN 2017/500
Datum 22 mars 2017

SBF Byggnadsnämnden

Visby Mullvaden 41
Med anledning av att bygglovsansökan angående ombyggnad samt ändrad
användning av förråd till restaurang/ har inkommit till byggnadsnämnden vill
vi meddela.
Beskrivning av avfallsutrymmets placering, utformning och dimensionering
samt sopbilens framkomlighet och uppställningsplats saknas. Den sopbyggnad
som anges på situationsplan A-01.1-01 saknar en godkänd dragväg och
utformningen av utrymmet är inte redovisad. I utformningen av sopboden ska
hänsyn tas till verksamhetens storlek och det avfall som uppkommer inom
fastigheten.
Avfallsverksamheten rekommenderar Avfall Sveriges råd och anvisningar
avseende avfallsutrymmen (http: / / www.avfallsverige.se/rapporter/handbokfoer-avfallsutrymmen/) samt Region Gotlands Avfalls föreskrifter
(http:/7www.godand.se733739) och beskrivning av tillfartsväg
(http://www.godand.se/36621). Backande yrkesfordon inom tätbebyggt
område är ej tillrådligt.
Vi emotser komplettering enligt ovan innan yttrande kan göras.
Vid frågor kontakta avfallshandläggare: mairto:magnus.nypelius@,godand.se.
Övriga frågor gällande avfall kontakta Teknikförvaltningens kundtjänst: 049826 90 00 eller e-post: registrator-tn@godand.se, ange ärendenummer TN
2017/622.

Vatten- och avfallsenheten

Magnus Nypelius
Avfallshandläggare

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-tn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803

Region

Gotland

24.11 meddelandetext
-----Ursprungligt meddelande----Från: natplanering@vattenfall.com [mailto:natplanering@vattenfall.com]
Skickat: den 16 mars 2017 07:07
Till: Registrator-BN
Ämne: RE: Remiss ang BN 2017/500
GEAB har inget att erinra i detta ärende.
Gotlands Elnät AB Kjell Klintström
-----Original Message----From: registrator-bn@gotland.se [mailto:registrator-bn@gotland.se]
Sent: Wednesday, March 15, 2017 5:42 PM
To: .f Nätplanering (FS-XD)
Subject: Remiss ang BN 2017/500
Hej!
Översänder remiss där ni har möjlighet att inkomma med synpunkter. Vi önskar
svar senast 2017-03-31.
Ärendet avser: BN 2017/500 - Ombyggnad samt ändrad användning av förråd till
restaurang/microbryggeri.
Fastighetsbeteckning: VISBY MULLVADEN 41
Se bifogade handlingar.
Med vänliga hälsningar
Charlott Stjernholm
Bygglovassistent
Enhet bygg
..................................................
E-post: registrator-bn@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se
Tel: 0498-26 90 00
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
..................................................
Svara till avsändaradressen i detta e-postmeddelande.

Sida 1

24.13 Yttrande trafik
-----Ursprungligt meddelande----Från: mattias.gunnarsson@gotland.se [mailto:mattias.gunnarsson@gotland.se]
Skickat: den 22 mars 2017 14:12
Till: Registrator-BN
Ämne: yttrande trafik BN 2017-500 TN 2017-620
Hej!
Översänder härmed yttrande, i vårt ärende
Remiss ang Trafik BN 2017/500".

"TN 2017/620 - VISBY MULLVADEN 41 -

Trafik har inget att erinra mot att tillstånd ges. Förutsatt att infart enligt
detaljplan uppförs.
Hälsningar
Mattias Gunnarsson
Handläggare
Region Gotland
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2015/1555

Byggnadsnämnden

VISBY ARTILLERIET 1:40
Uppförande av teletorn (30 m) samt en teknikbod
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap 31 b §§ plan- och bygglagen
(2010:900), PBL.
Avgift

Bygglovsavgift
Totalt

5520 kronor
5520 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

-

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig
godtas byggherrens förslag: Staffan Lundriksson, Florettgatan 12, 2546
Helsingborg.

-

Beslutet upphör att gälla enligt 9 kap 43 § PBL om åtgärderna inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.

-

Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan lämnas. Se kallelse.

-

Arbetena får enligt 10 kap 9 § PBL inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat
startbesked. Om någon bryter mot bestämmelsen ska byggnadsnämnden ta ut en
byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifternas storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordning (2011:33).

-

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
bygglovsbeslutet upphör att gälla.

-

Teletornet får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked
(10 kap 4 § PBL).

-

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.

-

På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är
markerade på tillgängliga kartunderlag. Arbetena ska då omedelbart avbrytas och
Länsstyrelsen underrättas på telefon 010-223 90 00.

-

I förekommande fall åligger det sökanden att även inhämta andra tillstånd för att
utföra den planerade åtgärden. Det kan t.ex. vara dispens från strandskyddet eller
1 (5)

tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen vid byggande inom skyddsavstånd
från en väg m.m.
Sammanfattning

Det planerade teletornet har sedan tidigare beviljats bygglov. Sökanden vill nu ändra
placering av det ostagade teletornet (30 meter) med tillhörande teknikbod.
I det tidigare lovet är tornet placerat 2,4m från gräns och teknikboden 3,0m från
gräns. Den nya placeringen blir 1,3m från gräns för både torn och teknikbod.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att avvikelsen är liten och förenlig med
planens syfte och den fördjupade översiktsplanen. Åtgärden anses inte påverka
negativt programmet för A7-området, grönområdet, 1996-02-12
Ärendebeskrivning

Det planerade teletornet har sedan tidigare beviljats bygglov. Sökanden vill nu ändra
placering av det ostagade teletornet (30 meter) med tillhörande teknikbod.
Enligt det tidigare lovet är tornet placerat 2,4m från gräns och teknikboden 3,0m från
gräns. Den nya placeringen blir 1,3m från gräns för både torn och teknikbod.
Förutsättningar



För området gäller detaljplan antagen 2005-06-15.



Planprogram A7-området, 1996-02-12.



Fördjupad översiktsplan, 2009-12-14.



Avvikelsen består i att uppföra ett teletorn (30 meter) på mark som är avsedd
för natur och utgörs som ett skyddsområde för återvinningscentralen.



Högsta tillåtna byggnadshöjden inom detaljplanen är högst 6,0 meter.

Yttranden

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit.
Ärendet har tidigare skickats på remiss till olika instanser. Den nu föreslagna
ändringen ryms inom dessa yttranden.
Försvarsmakten har ingen erinran. Hänvisar hindermarkering till Transportstyrelsens
föreskrifter.
Luftfartsverket har ingen erinran mot åtgärden. Observera! Hindersmarkering ska ske
i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter, TSFS 2013:9.
Swedavia har ingen erinran. Hänvisar hindermarkering till Transportstyrelsens
föreskrifter.

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att avvikelsen är liten och förenlig med
planens syfte och den fördjupade översiktsplanen. Åtgärden anses inte påverka
negativt programmet för A7-området, grönområdet, 1996-02-12.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av fastigheten …, fastigheten …
och hyresgäster i fastigheten … har bedömts vara berörda.
Inga negativa synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
Handling

Inkom

Handlingsnr

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Fasadritning
Elevationsplan
Anmälan kontrollansvarig

2017-03-27
2015-06-17
2017-03-06
2015-06-17
2015-06-17
2015-06-17

59
1
52
8
7
9

Lagstöd

9 kap 31 b § plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som
avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med
detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900)
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se
Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.

Enhet bygg

Charlott Stjernholm
Bygglovhandläggare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Netel AB, Slakthusvägen 3, 602 28 Norrköping.
Kända sakägare, se bilaga
Sökande
Netel AB, Slakthusvägen 3, 60228 NORRKÖPING

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Bilaga till beslut
BN 2015/1555

Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina
synpunkter och skälen till att du överklagar. Det är länsstyrelsen som beslutar om
tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla

1. Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer.
2. Hur du vill att beslutet ska ändras.
3. Varför du tycker att beslutet är felaktigt.
Du bör även skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.
Överklagandet ska vara undertecknat av de som överklagar beslutet, och innehålla
följande uppgifter:
Fastighetsbeteckning på er fastighet
 Adress till bostaden
 Telefonnummer
 E-postadress där du kan ta emot ev. handlingar som skickas till dig.


I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
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Tjänsteskrivelse
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Byggnadsnämnden

Förslag till riktlinjer för ytterligare ett antal grundläggande begrepp i PBL att användas vid tillämpning av
plan- och bygglagen i Region Gotland.
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar anta föreslagna riktlinjer (Bilaga 1- Riktlinjer för til-lämpning av grundläggande begrepp i PBL), avseende tillämpning av plan- och
bygglagen i Region Gotland, rörande vad som är:
 byggnad,
 anläggning,
 bebyggelse,
 huvudbyggnad,
 en– och tvåbostadshus och flerbostadshus,
 komplementbyggnad,
 komplemenbostadshus,
 tillbyggnad,
 liten tillbyggnad,
 bygglovbefriade åtgärder,
 tomt,
 att pröva bygglov i begränsad omfattning,
 fullständig bygglovprövning,
 ”komplettringsåtgärd” och
 ”lokaliseringsprövning”.
Ärendet
Byggnadsnämnden gav, 2015-10-07, BN § 171, förvaltningen i uppdrag att ta fram
Riktlinjer för några tillämpningar av grundläggande begrepp i PBL, som är kopplade
till handläggningen av PBL-ärenden och som på ett eller annat sätt behöver ges en
tolkning eller en ram för tolkning.
Förvaltningen har nu tagit fram ett antal riktlinjer. Avsikten är att till kommande
nämnder en tid framöver ta upp en eller ett par av dessa riktlinjer för antagande per
gång.
Plan- och bygglagen är till stora delar en ramlag, vilket innebär att lagen ställer upp
grundläggande riktlinjer och generella mål utan att reglera alla detaljer. Det innebär
att det i lagen finns inbyggt en viss flexibilitet och tolkningsmån, vilket inte betyder
att det ger utrymme för var och en att göra sin egen tolkning. Lagen gäller över hela
Just sign
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Till
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Byggnadsnämnden
Region Gotland

Sverige och den ska tolkas lika för alla. Till stöd för tolkningen finns en rad olika
verktyg i form andra lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Vid sida av
dessa finns framförallt lagens förarbeten och rättsfall, men även standarder, uppslagsverk mm att tillgå.
Några av frågeställningarna kan dock inte alltid ens genom riktlinjer på ett enkelt
och helt entydigt sätt brytas ner till hundraprocentigt distinkta brytpunkter som
skiljer ett ja från ett nej. Det går inte att handlägga ärenden enligt PBL, effektivt och
rättssäkert, enbart utifrån en enkel checklista utan att samtidigt förstå bakgrund och
sammanhang. För att kunna kommunicera ärenden med kund, nämnd och medarbetare och för att uppnå en tillräcklig kvalitet i handläggningen är det avgörande att
förstå hur och varför. Avsikten med riktlinjerna är därför även att ge vägledning
och en utgångspunkt i hur man kan och bör tänka i olika PBL-situationer.
Tidigare i denna serie har byggnadsnämnden antagit riktliner för murar och plank, vad
som är en gäststuga, samt riktlinjer för avstånd mellan bostäder och djurhållning. Nu föreslagna riktlinjer behandlar begrepp som, vad är:
















en byggnad,
en anläggning,
bebyggelse,
huvudbyggnad,
en– och tvåbostadshus och flerbostadshus,
komplementbyggnad,
ett komplemenbostadshus,
tillbyggnad,
liten tillbyggnad,
bygglovbefriade åtgärder,
en tomt,
att pröva bygglov i begränsad omfattning,
fullständig bygglovprövning,
”komplettringsåtgärd” och vad är
”lokaliseringsprövning”.

Föreslagna riktlinjer redovisas i Bilaga 1- Riktlinjer för tillämpning av grundläggande begrepp i PBL.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Förvaltningschef
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Bilaga 1 - Riktlinjer för tillämpning av
grundläggande begrepp i PBL
(Föreslagna riktlinjer med streckad inramning under rubriken ”Förslag till riktlinjer
för……” följt av en motivering. Text med heldragen inramning innehåller i huvudsak PBLs
egna definitioner av olika i PBL förekommande begrepp.)

Vad är en byggnad?
Vad är en anläggning?
Vad är bebyggelse?
Byggnad
Definition av byggnad
En byggnad är enligt plan- och bygglagens definition ”en varaktig konstruktion som består
av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis
under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara
konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den”. (1 kap 4§ PBL)
Vad är en människa? I förhållande till begreppet byggnad i plan- och bygglagen och definitionen av en sådan är tolkningen att det framförallt är människans kropp, d.v.s. anatomi
och fysiologi, som är av intresse.
En byggnad ska med andra ord ha en viss utbredning på längden, bredden och höjden. En
människa är mellan ca en halvmeter till drygt två meter lång och kan i omfånget representeras av en cirkel med en diameter mellan ca 11 och 70 cm. Det finns med andra ord
både stora och små människor. För enkelhetens skull kan man även säga att det finns barn
och det finns vuxna och att dessa i allmänhet skiljer sig åt beträffande storleken, även om
det finns undantag. Det finns även stora barn och små vuxna. Det är vanskligt att generalisera.
Av plan- och bygglagens definition framgår inte vilken storlek den tänkta människan som
ingår i definitionen har. Man får förmoda att det varierar beroende på vad och vem byggnaden är avsedd för. När det t.ex. är fråga om lekstugor kan man tänka sig att det är ett
barn som får utgöra måttstocken för vilken typ av människa som ska kunna uppehålla sig
i byggnaden, vilket innebär att vissa lekstugor med ”låg” takhöjd för vissa kan upplevas
som för låg för att uppehålla sig i men att det ändå enligt plan- och bygglagens definition
är att betrakta som en byggnad.
I Prop. 2009/10:170 inför nya PBL förs följande resonemang beträffande definitionen av
en byggnad:
”Sedan länge är en byggnad i plan- och bygglagstiftningen att se som en slags anläggning.
Samtidigt ställs i plan- och bygglagstiftningen ofta olika krav på byggnader och andra anläggningar. I den nuvarande lagen (ÄPBL) finns ingen definition av termen byggnad.
I allmänt språkbruk avses med byggnad en varaktig konstruktion av tak och väggar som
står på marken och är så stor att människor kan uppehålla sig i den. En sådan definition är
dock lite för snäv i förhållande till den praxis som har vuxit fram. De fall som har vållat störst
tillämpningsproblem är små och enkla konstruktioner, lätt flyttbara konstruktioner och
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vissa konstruktioner för speciella ändamål. Exempelvis har tropikhyddor, lekstuga, campingvagn, transformatorbyggnad och sol- och vindskydd bedömts som byggnader (RÅ 1953
K 154, NJA 1950 s. 387, NJA 1955 s. 446, NJA 1927 s. 598 och RÅ 1963 K 183). Många exempel
finns på att husvagnar har betraktats som byggnad och i några fall också husbåtar. Däremot
har inte en båtkran eller en underjordisk cistern ansetts vara byggnader (RÅ 1979 2:27 och
RÅ 1947 s. 77). Vid bedömningen har Regeringsrätten tagit hänsyn till användningssättet,
utformningen och varaktigheten i användningen. En användning för bostadsändamål på
samma ställe under en längre tid än en normal campingsemester har oftast medfört en klassificering som byggnad.
I vissa delar kan den praxis som har vuxit fram anses väl långtgående i förhållande till de
krav på byggnader som ställs i plan- och bygglagen. För att underlätta tillämpningen av
termen byggnad i plan- och bygglagen bör därför en definition av termen införas.
--------I lagtextpromemorian förslogs att termen byggnad skulle definieras som en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som står på mark eller är placerad
helt eller delvis under mark samt är så stor att människor kan uppehålla sig i den. Terminologicentrum och Boverket har konstaterat att det sedan länge funnits en oklarhet om innebörden av termen byggnad. Boverket har påpekat att det får anses finnas en tillräcklig
praxis för vad som ska betraktas som en byggnad och att den i promemorian föreslagna
definitionen väcker frågor om hur t.ex. husbåtar och långtidsuppställda husvagnar ska bedömas. Boverket har också påpekat att vissa små och enkla konstruktioner som i dag är
bygglovspliktiga, exempelvis en transformatorstation, inte uppfyller kravet på att människor ska kunna vistas i dem. Liknande synpunkter har framförts av Lantmäteriet och Sveriges Kommuner och Landsting. Trots de nu redovisade påpekandena är det rimligt som utgångspunkt att en byggnad bör vara konstruerad så att avsikten är att människor ska kunna
vistas i den för att konstruktionen ska kunna betraktas som en byggnad i lagens mening.
Denna bedömning överensstämmer med vad Lagrådet har anfört.
Långtidsuppställda husvagnar täcks av definitionen genom att en sådan uppställning kan
bedömas som en varaktig placering. För att täcka in fast förankrade husbåtar bör det av
definitionen framgå att konstruktionen också kan vara varaktigt placerad i vatten. Även
varaktigt placerade lekstugor omfattas av definitionen.”
Anläggning
Definition av byggnadsverk
Av 1 kap. 4 § PBL framgår att ett byggnadsverk är en byggnad eller annan anläggning.

Definition av bebyggelse
Av 1 kap 4 § PBL framgår att bebyggelse utgörs av en samling av byggnadsverk som inte
enbart består av andra anläggningar än byggnader.


Bebyggelse utgörs därför antingen av bara byggnader eller byggnader och andra
anläggningar.
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Riktlinje för vad som är en anläggning


Med anläggning kan i vissa fall avses endast sådana anläggningar som enligt 6 kap. 1 §
PBF är bygglovpliktiga. Exempelvis sådana andra anläggningar som ingår i definitionen
av bebyggelse.



I andra fall kan begreppet byggnadsverk även omfatta vissa anläggningar som
inte är bygglovpliktiga. Exempelvis ska vissa bygglovfria anläggningar som ändå
kan anses utgöra ett byggnadsverk följa den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Av 2 kap. 9 § PBL följer även att lokalisering, placering och utformning av de anläggningar som kan anses vara byggnadsverk inte
får ske så att det medför en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen
i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

I Prop. 2009/10:170 inför nya PBL förs följande resonemang beträffande behovet av en
definition av begreppet eller termen anläggning:
”Termen anläggning behöver däremot inte definieras. I enlighet med rättspraxis får termen
anläggning i plan- och bygglagen anses täcka de flesta konstruktioner i samhället – dock
inte skyltar och ljusanordningar som regleras särskilt i plan- och bygglagen. Normalt ställs
i plan- och bygglagen endast krav på sådana andra anläggningar än byggnader som är lovpliktiga. Eftersom det uttömmande, på förordningsnivå, kommer att regleras vilka dessa anläggningar är uppkommer inte samma behov av definition av termen anläggning.”
Så enkel är det dock inte, eller är det?
Den uteblivna definitionen av begreppet anläggning i PBL har medfört vissa problem när
det gäller vilka konstruktioner som ska inordnas under icke bygglovpliktig anläggningar.
Mark- och miljööverdomstolen försökte reda ut frågan i en dom från 2015-11-12, Mål nr
P 5587-14. Resultatet blev dock inte helt tydligt. Domstolen kom fram till en ståndpunkt
och en avvikande mening kom fram till en annan, båda med sympatiska argument.
Frågeställningen var om det fanns anledning att ingripa mot en anläggning som inte var
bygglovpliktig?
MÖD resonerade på följande sätt:
Bygglov krävs för uppförande av vissa andra anläggningar än byggnader. Vilket framgår
uttömmande av 6 kap. 1 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.
Enligt 10 kap. 2 § PBL ska en åtgärd som avser ett byggnadsverk genomföras så att åtgärden inte strider mot det lov som har getts för åtgärden eller, om åtgärden inte kräver lov,
den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.
Undantag från denna huvudregel gäller enligt samma bestämmelse för sådana åtgärder
som avses i 9 kap. 4 – 4c och 5 §§ PBL.
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Av 2 kap. 9 § PBL följer att lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte får
ske så att det medför en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som
innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
För att en nämnd med stöd av dessa bestämmelser ska kunna ingripa mot en sådan konstruktion krävs att denna utgör ett byggnadsverk i den mening som avses i PBL.
MÖD gör följande bedömning:
Begreppet byggnadsverk definieras i 1 kap. 4 § PBL som en byggnad eller annan anläggning. Även begreppet byggnad definieras i denna bestämmelse. Det finns däremot ingen i
PBL eller i PBF angiven definition av vad som utgör en anläggning.
Byggnadsverk som begrepp är nytt i PBL i förhållande till ÄPBL. Begreppet förekom dock
tidigare i den numera upphävda lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL, och omfattade byggnader och andra anläggningar.
Med anläggning enligt BVL avsågs inte endast sådana som reglerades i ÄPBL utan även
t.ex. vägar, järnvägar, ledningsnät, plattformar, slussar och dammar (se prop. 1993/
94:178 s. 127).
I förarbetena till PBL gjordes bl.a. följande uttalanden om begreppet byggnadsverk och
vilka anläggningar som omfattas av begreppet (prop. 2009/10:170 s. 145).
”Liksom i dag – i 1 § första stycket lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. – bör termen ”byggnadsverk” vara ett samlingsnamn för byggnader och
andra anläggningar. Termen bör användas i den nya lagen när samma krav ska ställas på
byggnader och andra anläggningar. I förslaget finns termen i 1–5, 7–11, 14 och 16 kap.
I några av de föreslagna nya bestämmelserna används termen ”byggnadsverk” i stället för
”byggnad” och ”lovpliktiga anläggningar”. Detta gäller i första hand i det föreslagna 2 kap.
som avser hänsynstagande till allmänna och enskilda intressen vid planläggning och annan
prövning enligt den nya lagen. Bytet av term för med sig att man vid planläggning och annan
prövning ska ta hänsyn även till icke lovpliktiga anläggningar.
Denna utökning bedöms endast få en begränsad effekt i praktiken, eftersom alla bestämmelser i 2 kap. är begränsade till prövningen enligt plan- och bygglagen.
Planläggning för och placering och lokalisering av exempelvis vägar och broar som sker enligt annan lagstiftning påverkas alltså inte.”
I författningskommentaren till 1 kap. 4 § PBL anges att termen byggnadsverk motsvaras
av nuvarande definition i 1 § första stycket BVL (prop. 2009/10:170 s. 412).
Enligt MÖD tyder inget på att någon annan begränsning, än den som gällde enligt BVL,
avseende vilka anläggningar som omfattas av begreppet byggnadsverk, har varit avsedd i
PBL.

5(19)
Även ett förarbetsuttalande angående behovet av en legaldefinition av begreppet anläggning ger stöd för en sådan tolkning. Enligt uttalandet omfattar termen anläggning de flesta
konstruktioner i samhället, dock inte skyltar och ljusanordningar som regleras särskilt i
PBL (prop. 2009/10:170 s. 144).
MÖD anser att den i ärendet aktuella konstruktionen får mot denna bakgrund anses utgöra
ett byggnadsverk i den mening som avses i PBL.
Eftersom fastigheten omfattas av en detaljplan krävs därför att konstruktionen är förenlig
med denna för att få uppföras. Vidare gäller krav på att konstruktionen är lokaliserad, placerad och utformad på ett sätt som inte medför betydande olägenheter för omgivningen.
Den skiljaktiga meningen
Hovrättsrådet Gösta Ihrfelt var skiljaktig och anförde följande:
Den aktuella konstruktionen kan varken bedömas som byggnad eller tillbyggnad och får
därför karaktären av en anläggning.
Frågan är då om det går att ingripa mot denna anläggning med stöd av PBL:s regelverk?
Av 6 kap. 1 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF framgår vilka typer av anläggningar som är bygglovspliktiga. Den i målet aktuella anläggningen är inte sådan att den
passar in under något av de uppräknade alternativen i den aktuella paragrafen. Anläggningen bör därför bedömas som icke bygglovspliktig.
Enligt ÄPBL, var det inte möjligt att ingripa mot anläggningar som inte omfattades av lagens prövningssystem.
Avgörande var om anläggningen omfattades av kraven i 3 kap. ÄPBL om anpassning till
och påverkan på omgivningen med mera, vilket uteslöt andra anläggningar än de som var
lovpliktiga enligt 8 kap. 2 § ÄPBL (motsvaras av ovan nämnda 6 kap. 1 § PBF).
Det var alltså möjligt att ingripa endast mot byggnader och lovpliktiga anläggningar (se
RÅ 1993 ref. 2, RÅ 1993 ref. 40 och RÅ 2009 ref. 62).
I den nu gällande plan- och bygglagen (2010:900), PBL, används i flera bestämmelser termen byggnadsverk, det vill säga byggnader och anläggningar över huvud taget, till exempel i 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL (anpassning till stads- och landskapsbilden med mera)
som delvis motsvarar 3 kap. 1 och 14 §§ ÄPBL, och 2 kap. 9 § PBL (hinder mot betydande
olägenheter) som i huvudsak motsvarar 3 kap. 2 och 14 §§ ÄPBL.

I förarbetena (prop. 2009/10:170 s. 145) anges följande angående begreppet Byggnadsverk:
”I några av de föreslagna nya bestämmelserna används termen ”byggnadsverk” i stället för
”byggnad” och ”lovpliktiga anläggningar”. Detta gäller i första hand i det föreslagna 2 kap.
som avser hänsynstagande till allmänna och enskilda intressen vid planläggning och annan
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prövning enligt den nya lagen. Bytet av term för med sig att man vid planläggning och annan
prövning ska ta hänsyn även till icke lovpliktiga anläggningar.
Denna utökning bedöms endast få en begränsad effekt i praktiken, eftersom alla bestämmelser i 2 kap. är begränsade till prövningen enligt plan- och bygglagen.
Planläggning för och placering och lokalisering av exempelvis vägar och broar som sker enligt annan lagstiftning påverkas alltså inte.”
Uttalandet skulle kunna tolkas på så sätt att tillämpningsområdet när det gäller möjligheterna att ingripa har utvidgats. En sådan tolkning skulle dock innebära att det getts
möjlighet till ingripande mot i princip alla typer av anläggningar. Detta skulle kunna få
stora praktiska konsekvenser. Effekten av en sådan tolkning skulle dessutom bli svår att
överblicka.
I författningskommentaren till 11 kap. 20 § PBL (rättelseföreläggande), där även begreppet byggnadsverk förekommer, uttalas att innehållet i paragrafen överensstämmer med
dess motsvarighet i ÄPBL med språkliga ändringar (prop. 2009/10:170 s. 492). Detta uttalande ger stöd för att en utvidgning inte har varit avsedd.
Mot bakgrund av de frågetecken som finns kring vilken avsikt som lagstiftaren haft med
att använda samlingsbegreppet byggnadsverk i centrala bestämmelser i PBL föreligger det
inte en tillräckligt säker grund för att frångå den tidigare utvecklade praxisen på området,
det vill säga att det med stöd av PBL:s regelverk är möjligt att ingripa endast mot byggnader och lovpliktiga anläggningar.

Vad är en huvudbyggnad?
Vad är en– och tvåbostadshus och flerbostadshus?
Vad är en komplementbyggnad?
Vad är ett komplementbostadshus?
Huvudbyggnad
I PBL delas byggnader in i bl.a. huvudbyggnader, komplementbyggnader och ekonomibyggnader för jordbruket. Byggnader som inte är komplementbyggnader eller ekonomibyggnader för jordbruket är huvudbyggnader. Alla typer av bostadshus, med undantag av, komplementbostadshus, är exempel på huvudbyggnader
Riktlinje för vad som är en- och tvåbostadshus och flerbostadshus
Bostadshus delas upp i en- och tvåbostadshus (småhus) och flerbostadshus (Begreppen
finns i TNC 95). En- och tvåbostadshus kan i sin tur delas upp i dels fristående men friliggande, dels i fristående men sammanbyggda eller kopplade hus. Den senare formen
är s.k. kedjehus, radhus eller parhus.
Ibland kan det vara svårt att skilja sammanbyggda eller kopplade en- eller tvåbostadshus – kedjehus eller radhus från liknande typer av flerbostadshus.
Enligt Boverket kan en- och tvåbostadshus vara sammanbyggda eller kopplade av exempelvis garage och/eller förråd eller endast skiljs åt av en lägenhetsskiljande vägg. För
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att sådana byggnader ska räknas som sammanbyggda eller kopplade en- eller tvåbostadshus ska, enligt Boverket, alla bostadsfunktioner i byggnaden vara åtskilda. Det innebär t.ex. att entréfunktionerna ska vara helt och hållet separerade. Inga gemensamma
trappor, entréplan eller loftgångar får förekomma. Även eventuella källar- och vindsutrymmen ska också vara åtskilda. Det får inte förekomma en gemensam källare som löper under hela byggnaden. Däremot bör det vara i sin ordning att anordna gemensamma funktioner i en fristående byggnad utan att ett radhus ska falla utanför definitionen för sammanbyggda eller kopplade en- eller tvåbostadshus.
Byggnader som uppfyller ovan anförda ska enligt Boverket räknas som en- eller tvåbostadshus. I annat fall rör det sig om flerbostadshus.
Vägledande dom: MÖD 2014-07-16 (P 660-14)
I en detaljplanplan för en- och tvåbostadshus kan två fristående byggnader, om planen
tillåter ett öppet byggnadssätt, sammanbyggas eller kopplas över en gemensam fastighetsgräns, men inte på samma fastighet.
Om en detaljplan endast tillåter ett fristående byggnadssätt kan byggnader inte sammanbyggas eller kopplas, varken över en gemensam fastighetsgräns eller på samma fastighet, även om planen tillåter fler än en byggnad på samma fastighet. I det fallet måste
byggnaderna uppföras friliggande.
Om en detaljplan tillåter att flera byggnader uppförs på samma fastighet, som är fristående och sammanbyggda eller kopplade, så medger planen att är att det är tillåtet att
uppföra s.k. kedjehus, radhus eller parhus.
Komplementbyggnad
Definition komplementbyggnad
Med komplementbyggnad avses enligt 9 kap. 4 § PBL (2010:900) ett fristående uthus,
garage och andra små byggnader som hör till ett en- eller tvåbostadshus och som kompletterar bostadsändamålet. Även en gäststuga kopplad till ett en- eller tvåbostadshus
är en komplementbyggnad.
En förutsättning för att en byggnad ska anses utgöra en komplementbyggnad är att det
finns en huvudbyggnad som är ett en- eller tvåbostadshus och att den är av en art och omfattning som gör att den underordnas huvudbyggnaden.
Det är endast i samband men en- eller tvåbostadshus som begreppet komplementbyggnad
har någon juridisk mening. För andra typer av byggnader finns inte begreppet komplementbyggnad i PBL. Komplementbyggnader är i vissa fall undantagna från bygglovplikten.
Komplementbostadshus
Komplementbostadshuset är ett specialfall som per definition är både en komplementbyggnad och samtidigt en självständig bostad. Även detta tyder på att en ”vanlig” komplementbyggnad, varken får användas eller inredas som en självständig bostad. I annat fall hade
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det inte varit nödvändigt att uppfinna komplementbostadshuset, man hade kunnat nöja sig
med komplementbyggnaden på 25 m2.
När komplementbostadshuset skulle införas i PBL berördes begreppet komplementbyggnad i propositionen till den nya lagen.
Av propositionen - Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov, prop.
2013/14:127, sid 12 - framgår bl.a. att en komplementbyggnad är som namnet säger ett
komplement, till ett en- eller tvåbostadshus.
Vidare framgår att ”Det är tillåtet att inreda en komplementbyggnad för önskat ändamål
alltefter familjens storlek och behov så länge kraven uppfylls i den utsträckning som anges i
8 kap. 8 § PBL. Den kan användas t.ex. som uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, bastu,
båthus och gäststuga. Däremot kan den inte vara en självständig bostad eftersom den ska
vara ett komplement till bostadshuset. Här går alltså den stora skillnaden mellan ett komplementbostadshus och andra komplementbyggnader.”

Vad är en tillbyggnad?
Vad är en liten tillbyggnad?
Tillbyggnad
Definition av tillbyggnad
En tillbyggnad är enligt plan- och bygglagens definition en ”ändring av en byggnad som
innebär en ökning av byggnadens volym”. (1 kap 4§ PBL)
Med tillbyggnad avses alla åtgärder som ökar en byggnads volym oberoende av i vilken
riktning det sker. Förutom tillbyggnader av olika typer av rum så är även följande exempel
på tillbyggnader:
 Takkupor om de medför att byggnadens volym ökar
 Inglasning av terrass, altan eller balkong
 En altan kan i sig anses vara en tillbyggnad
 Skärmtak
 Burspråk
 källarutgrävningar
 Påbyggnader
Tillbyggnad och liten tillbyggnad

I PBL delas tillbyggnader in i tillbyggnad och liten tillbyggnad. Tillbyggnader är, med några
undantag, bygglovpliktiga enligt 9 kap 2 § PBL.
Det är endast i samband men en- eller tvåbostadshus som begreppet liten tillbyggnad har
någon juridisk mening. För andra typer av byggnader finns inte begreppet liten tillbyggnad i PBL.
Definition av liten tillbyggnad

9(19)
En liten tillbyggnad enligt i 9 kap. 31a § PBL (2010:900) är en tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus som ligger utanför detaljplan och som innebär en sådan begränsad utvidgning av bostadsändamålet att det inte påkallar en ”lokaliseringsprövning”, d.v.s. en fullständig bygglovprövning enligt 9 kap 31§ PBL.

Vad är bygglovbefriade åtgärder?
Vad är en tomt?
Bygglovfria åtgärder enligt 9 kap 4, 4a-c §§ PBL – avseende friggebod mm och attefallsåtgärder
I 9 kap 4, 4a-c §§ PBL regleras ett antal bygglovfria åtgärder som, med några undantag,
gäller alla en- och tvåbostadshus, både inom och utanför detaljplan. Det handlar om de
åtgärder där bl.a. friggebodar och s.k. attefallsåtgärder ingår. Detta är ingen fullständig
genomgång av vad som gäller och inte gäller för dessa. I huvudsak framgår detta av själva
lagtexten eller av andra handböcker. Här tas endast upp några begrepp och uttryck som
finns anledning att förtydliga.
Bygglovbefriade åtgärder kopplade till byggnaden
Några av de förekommande bygglovbefriade åtgärderna är endast kopplade till byggnaden och de egenskaper som gör byggnaden till ett en- eller tvåbostadshus (Se riktlinje för
vad som är en- och tvåbostadshus och flerbostadshus, sid 6 detta dokument.).
Bygglovbefriade åtgärder kopplade till både byggnad och tomt
Definition av tomt
En tomt definieras i 1 kap 4 § PBL på följande sätt:
”Ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera
byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att
byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål.”
Vissa av de bygglovbefriade åtgärderna är även kopplade till den tomt som tillhör ett eller
flera en- eller tvåbostadshus. Detta gäller för bygglovbefriade skärmtak, friggebodar och
attefallshus och attefallsbostadshus.
Vad som mer ska beaktas för dessa åtgärder är alltså om den i sammanhanget förekommande tomten är gemensam för flera en- eller tvåbostadshus eller om flera en- eller tvåbostadshus på samma fastighet ändå har enskilda tomter. Det är alltså inte från ett strikt
ägarperspektiv som den här saken har betydelse.
Enligt Boverket räcker att det från ett PBL-perspektiv att den fysiska utformningen av
tomten eller om de naturliga förutsättningarna, så som vegetation eller topografi, är sådana att det går att uppfatta att det är separata tomter kopplade till varje en- eller tvåbostadshus eller om tomten är gemensam för exempelvis en hel radhuslänga.

10(19)
Det innebär således att inte alla de bygglovbefriade åtgärderna som beskrivs i 9 kapitlet
4 och 4a-e §§ PBL gäller rakt av för alla en- och tvåbostadshus. För några av dessa åtgärder
är det alltså tomtens beskaffenhet som avgör om eller i vilken omfattning bygglovfrihet
föreligger.

Av definitionen av tomt följer att:
 Alla byggnader har en tomt som är minst lika stor som den areal som byggnaden
tar upp på marken.
 En fastighet kan ha flera tomter.
 En tomt kan ha flera byggnader
Riktlinje för när flera en- och tvåbostadshus på en gemensam fastighet kan anses
ligga på egna tomter, respektive när de tillsammans kan anses ligga på en gemensam tomt.
För att anse att en tomt är kopplad enskilt eller gemensamt till flera en- eller tvåbostadshus som ligger på samma fastighet ska:


den fysiska utformningen av tomten eller tomterna eller de naturliga förutsättningarna, så som vegetation eller topografi, vara sådana att det går att uppfatta
att det är separata tomter kopplade till varje enskilt en- eller tvåbostadshus eller
att tomten ska anses vara kopplad gemensamt till de en- eller tvåbostadshus som
finns på fastigheten.

En mur eller ett plank enligt 9 kap 4§ 1 PBL
För en- och tvåbostadshus krävs det inte bygglov ”för att med en mur eller ett plank
anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket
inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter” om inte de
grannar som berörs medger detta. I annat fall är åtgärden bygglovpliktig.
Bygglovbefrielse för en sådan mur kan aldrig föreligga närmare gräns än 4,5 meter från
allmän plats – gata, torg, park, cykelvägar mm.
För en sådan mur eller plank som avses i 4§ 1 gäller att 1 st. sådan mur eller plank får
anordnas till det aktuella ”en- eller tvåbostadshuset”. Det är även tillåtet i det här fallet
att i stället för ”mur eller plank” att bygglovfritt uppföra en kombination av dessa, d.v.s.
”mur och plank”, om villkoren i paragrafen i övrigt är uppfyllda. En ”uteplats” i sig är
aldrig bygglovpliktig.

Skärmtak enligt 9 kap 4§ 2 PBL
Det krävs inte bygglov för att anordna ett skärmtak över en sådan uteplats som anges i
4§ 1 eller över en altan, balkong eller entré, om skärmtaket tillsammans med andra
skärmtak som har anordnats på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov
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inte täcker en större area än 15,0 kvadratmeter, sett i ett fågelperspektiv (jfr prop.
2006/07:122 sid. 49) och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger detta. I annat fall är åtgärden bygglovpliktig.
Bygglovbefrielse för en sådan mur kan aldrig föreligga närmare gräns än 4,5 meter från
allmän plats – gata, torg, park, cykelvägar mm.
Även skärmtak ska uppfylla de krav som ställs på byggnader i plan- och bygglagen, PBL,
plan- och byggförordningen, PBF, Boverkets Byggregler, BBR och Europeiska konstruktionsstandarderna, EKS.
Vid vilka byggnader får bygglovfria skärmtak byggas?
Rätten att uppföra bygglovbefriade skärmtak enligt 9 kap 4 § PBL borde enligt Boverket,
precis som för friggeboden, gälla även för en- och tvåbostadshus på exempelvis arrenderad mark. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 697).
Den formulering denna bestämmelse har fått i lagen tolkas vanligen, enligt Boverket, som
att skärmtak får sättas upp över altaner, balkonger eller entréer även till komplementbyggnader och komplementbostadshus. (jfr Didón m.fl. (2011). Plan- och bygglagen (2010:900):
en kommentar. Norstedts juridik)
Bygglovfria skärmtak på prickmark
Rätten att anordna skärmtak enligt 9 kap 4 § PBL begränsas inte av bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Det betyder exempelvis att ett sådant skärmtak får
byggas på så kallad prickmark, det vill säga mark där byggnader inte får uppföras. Om det
på en fastighet finns en största tillåtna byggnadsarea får ett sådant skärmtak även uppföras utöver denna area.
Friggebod enligt 9 kap 4§ 3 PBL
Paragrafen handlar om att uppföra eller bygga till en s.k. friggebod på tomten. En friggebod får uppföras närmare gräns än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger
detta. I annat fall är den bygglovpliktig.
Bygglovbefrielse för en friggebod kan aldrig föreligga närmare gräns än 4,5 meter från
allmän plats – gata, torg, park, cykelvägar mm.
En friggebod kan inte uppföras på en annan fastighet än den som ”en- eller tvåbostadshuset” är placerad på.
Tomt definieras i 1 kap 4 § PBL som: ”ett område som inte är en allmän plats men som
omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader”.
Friggeboden kan delas upp i mindre friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean på
dessa får dock inte överstiga 15 m2. Om den sammanlagda byggnadsarean för en eller
flera friggebodar är mindre än 15 m2, kan friggeboden eller någon av friggebodarna
byggas till så att den sammanlagda byggnadsarean blir maximalt 15 m2.
Komplementbostadshus eller komplementbyggnad enligt 9 kap 4a§ PBL
Bygglov krävs inte för att, i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus, uppföra en
byggnad som:
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1. avses utgöra antingen en särskild bostad, ett komplementbostadshus eller en
komplementbyggnad,
2. tillsammans med övriga byggnader som har uppförts på tomten med stöd av
denna paragraf inte får en större byggnadsarea än 25,0 kvadratmeter,
3. har en taknockshöjd som inte överstiger 4,0 meter,
4. inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och
5. i förhållande till en järnväg inte placeras närmare spårets mitt än 30,0 meter.
Det krävs inte heller bygglov, men en anmälan, för att ändra en komplementbyggnad till
ett komplementbostadshus.
En komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus uppföras närmare gränsen än
4,5 meter, om de grannar som berörs medger detta.
Bygglovbefrielse för en sådan komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus kan
aldrig föreligga närmare gräns än 4,5 meter från allmän plats – gata, torg, park, cykelvägar mm.
En komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus får uppföras närmare ett järnvägsspårs mitt än 30,0 meter om järnvägens infrastrukturförvaltare medger detta. Lag
(2014:477).
Komplementbostadshuset eller komplementbyggnaden kan delas upp i mindre komplementbostadshus eller komplementbyggnader Den sammanlagda byggnadsarean på
dessa får dock inte överstiga 25 m2. Om den sammanlagda byggnadsarean för en eller
flera komplementbostadshus eller komplementbyggnader är mindre än 25 m2, kan dessa
byggas till så att den sammanlagda byggnadsarean blir maximalt 25 m2.

Tillbyggnad enligt 9 kap 4b§ 1 PBL
För en- eller tvåbostadshus krävs det inte bygglov för att göra högst en tillbyggnad som
inte har en större bruttoarea (BTA) än 15,0 kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets taknockshöjd och som inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, om inte berörda grannar med ger detta. I annat fall är den bygglovpliktig.
Bygglovbefrielse för en sådan tillbyggnad kan aldrig föreligga närmare gräns än 4,5 meter från allmän plats – gata, torg, park, cykelvägar mm.
Första stycket gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus. Lag (2014:477).

Takkupor enligt 9 kap 4b§ 2 PBL
Villkor för bygglovfrihet är att uppförandet av takkupan eller takkuporna inte ”innebär
något ingrepp i den bärande konstruktionen”.
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Om byggandet av kupan eller kuporna innebär något ingrepp i byggnadens bärande
konstruktion är åtgärden bygglovpliktig,
Om konstruktionen av byggnadens bärande delar endast berörs när kupan eller kuporna byggs, krävs enligt 6 kap 5 § 3 PBF, anmälan och startbesked innan arbetena får
påbörjas.
Innebörden av ”berörd” och ”ingrepp i den bärande konstruktionen” är således inte
samma sak.
Närheten till gräns, varken mot grannar eller mot allmän plats påverkar bygglovfriheten för denna åtgärd.

Inreda ytterligare en bostad enligt 9 kap 4c§ PBL
För enbostadshus krävs det inte bygglov för att i byggnaden inreda ytterligare en bostad. Detta gäller dock inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus. Lag (2014:477).

Undantag enligt 9 kap 4d§ PBL
En åtgärd som avses 9 kap i 4 a–4 c §§ får inte vidtas utan bygglov
1. om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt i detaljplan eller områdesbestämmelse att åtgärden kräver bygglov, eller
2. på byggnader eller inom bebyggelseområden som avses i 8 kap. 13 § (Prövas i
varje enskilt fall).
En åtgärd som avser ett komplementbostadshus enligt 4 a §, en åtgärd enligt 4 b § första
stycket 1 eller 4 c § får inte vidtas utan bygglov inom eller i anslutning till områden av
riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § andra stycket miljöbalken om det är fråga
om flygplatser och övnings- eller skjutfält. Lag (2014:477).

Ett komplementbostadshus är inte ett enbostadshus enligt 9 kap 4e§ PBL
Vid tillämpningen av 4 a § ska ett komplementbostadshus inte anses utgöra ett sådant
enbostadshus som avses i paragrafens första stycke. Lag (2014:477)

Riktlinjer för bygglovfrihet utanför och inom och sammanhållen bebyggelse – enligt 9 kap 6 & 7 §§

14(19)
(Föreslagna riktlinjer för bygglovfrihet utanför och inom och sammanhållen bebyggelse –
enligt 9 kap 6 & 7 §§ har inte ändrats i förhållande till nu gällande riktlinjer.)
Vad är sammanhållen bebyggelse?
I PBL delas marken bl.a. in i områden som antingen omfattas av detaljplan, områdesbestämmelser eller områden som ligger inom eller utanför områden med sammanhållen bebyggelse.
Definition av sammanhållen bebyggelse
Av 1 kap 4 § PBL framgår att sammanhållen bebyggelse är ”bebyggelse på tomter som
gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark”
Inom och utanför sammanhållen bebyggelse är huvudregeln att utöver de bygglovfria
byggnadsåtgärder som gäller för alla en- och tvåbostadshus, med några undantag, får ytterligare några byggnadsåtgärder vidtas utan bygglov. De åtgärder det handla om är ytterligare komplementbyggnader, liten tillbyggnad, plank och murar.
”För att tillvarata grannars och/eller allmänna intressen, och med hänsyn till omfattningen
av byggnadsverk i bebyggelsen” kan dock en kommun, inom sammanhållen bebyggelse
oavsett avstånd till gräns, bedöma att en bygglovprövning ändå är nödvändig eller att det
endast krävs ett medgivande från ”berörda grannar”.
Det är Regionen som genom riktlinjer bestämmer var och under vilka former dessa åtgärder kan vidtas utan krav på bygglov.
Enligt 2 kap 6 § PBL ska även åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till:
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset
av en god helhetsverkan,
skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra
olyckshändelser,
åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar,
2. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden,
3. möjligheterna att hantera avfall,
trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
4. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och
behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Även om en åtgärd avseende en byggnad inte kräver bygglov ska bebyggelseområdets
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas.
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Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag
respekteras och tillvaratas. Det är fortfarande kommunens riktlinjer för utformning,
storlek, omfattning och placering som är vägledande för den tillkommande bebyggelsen.

Riktlinjer för vad som bedöms utgöra sammanhållen bebyggelse på Gotland enligt PBL
En bebyggelse är sammanhållen bebyggelse om tre* eller fler huvudbyggnader är placerade intill varandra. Med ”intill varandra” menas i det här sammanhanget att ett bostadshus eller annan huvudbyggnad är placerade inom 75 meter från varandra.
Vid beräkning av antalet huvudbyggnader utgör t.ex. en industribyggnad eller en skolbyggnad en sådan huvudbyggnad. Ekonomibyggnader till jordbruket utgör inte en sådan byggnad i detta sammanhang.
Det är även sammanhållen bebyggelse om en huvudbyggnad ligger inom 75 meter från
en detaljplanegräns eller ett område med områdesbestämmelser.
*Av förarbetena till PBL (prop. 2009/170 sid 143) framgår att termen bebyggelse ska
ges betydelsen ”en samling av byggnadsverk som inte enbart består av andra anläggningar än byggnader”, och att med en samling avses då minst tre byggnader.

Riktlinjer för bygglovfrihet utanför och inom sammanhållen bebyggelse om bebyggelsen ligger utanför detaljplan och område som omfattas av områdesbestämmelser.
I omedelbar närhet till ett en- och tvåbostadshus är det, beroende på om en- eller tvåbostadshuset ligger utanför sammanhållen bebyggelse eller inom vissa områden med sammanhållen bebyggelse, bl.a. beroende på antalet huvudbyggnader i bebyggelsen, i olika
grad tillåtet att utan bygglov göra följande åtgärder:




uppföra en liten tillbyggnad,
uppföra en komplementbyggnad, och
uppföra en mur och/eller ett plank.
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Följande storlekar och villkor gäller för att åtgärden ska kunna bedömas som
en, under vissa förutsättningar, bygglovbefriad åtgärd:
 Liten tillbyggnad av bostadshus/fritidshus
Max 50 % BYA av huvudbyggnadens BYA
Max 35 kvm BYA
Inte dominera över huvudbyggnad


Nybyggnad komplementbyggnad garage, förråd, vedbod, växthus etc.
(inte gäststuga)
Max 50 % BYA av huvudbyggnadens BYA
Max 50 kvm BYA
Inte dominera över huvudbyggnad
Placerad i omedelbar närhet av huvudbyggnaden



Nybyggnad komplementbyggnad gäststuga
Max 50 % av huvudbyggnadens BYA
Max 35 kvm BTA
Inte dominera över huvudbyggnad
Placerad i omedelbar närhet av huvudbyggnaden



Uppförande av mur och plank
Inte dominera över huvudbyggnad
Placerad i omedelbar närhet av huvudbyggnaden

Utanför sammanhållen bebyggelse gäller följande
Där får man utan bygglov utföra de ovan uppräknade åtgärderna om berörda grannar
har gett sitt medgivande, om åtgärden planeras att ske närmare gräns än 4,5 meter.
Dessa åtgärder är dock aldrig bygglovbefriade närmare gräns än 4,5 meter från allmän
plats – gata, torg, park, cykelvägar mm.

Inom sammanhållen bebyggelse med 3-19 huvudbyggnader gäller följande
Utanför riksintresse för naturvård och kulturvård, natura 2000, nyckelbiotop och
strandskydd, men inom sammanhållen bebyggelse och bebyggelsen består av 3-19 huvudbyggnader får man, under förutsättning att ”berörda grannar” går med på det, oavsett avståndet till gräns, utan bygglov utföra de ovan uppräknade åtgärderna.





Bygglovplikt gäller om berörda grannar inte har godkänt åtgärden.
Berörda grannar är de som har tomt som gränsar direkt.
intill eller åtskiljs endast av en väg och som har sin huvudbyggnad inom 75 meter (inte alla inom den sammanhållna bebyggelsen).
Bygglovfrihet kan aldrig föreligga närmare gräns än 4,5 meter från allmän plats
– gata, torg, park, cykelvägar mm.
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Inom sammanhållen bebyggelse med 20 stycken eller fler huvudbyggnader gäller följande



Bygglov krävs alltid för att utföra de ovan uppräknade åtgärderna.
Dessa områden är desamma som de områden som tidigare har benämnts ”samlad bebyggelse”.

Begreppsförtydliganden
Storlek liten tillbyggnad
 Bygglovfria tillbyggnader kan utföras upp till de angivna storlekarna sammantaget alla åtgärder, i förhållande till den ursprungliga byggnaden eller till den
storlek byggnaden hade då den senast prövades genom bygglov. En byggnadsdel som rivs och ersätts med ny tillbyggnad är inte grund för beräkning av
byggnadens ursprungliga storlek.

Omedelbar närhet
 Begreppet innebär inget fast angivet mått. För att bedömas som omedelbar
närhet kan det i vissa fall vara inom 10 meter beroende på vegetation och topografi, men avståndet kan sällan vara mer än 30 meter, Komplementbyggnaden
skall vara underordnad huvudbyggnaden, upplevas som samhörig med huvudbyggnaden och vara placerad inom etablerad tomt.

Tillbyggnad av komplementbyggnad
 För tillbyggnad av komplementbyggnad gäller samma totala area som för nybyggnad av komplementbyggnad.
 Ex: Tillbyggnad 20 kvm av garage på 20 kvm erfordrar inte bygglov (om även
övriga kriterier uppfylls).

Strandskydd, inom vägområde, avloppstillstånd etc.
 Observera att andra tillstånd/dispenser kan krävas både för bygglovpliktiga
och bygglovfria åtgärder.

Antal bygglovfria komplementbyggnader
 Antalet komplementbyggnader får, för att fortfarande vara bygglovbefriade, inte
vara så betydande att de kommer att dominera över det tidigare byggnadsbeståndet på fastigheten.
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Bruttoarea, BTA
 Bruttoarea (BTA) utgörs av mätvärda delar av våningsplan, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan
 angiven begränsning för mätvärdhet. (Svensk Standard, SS 21054:2009)
Byggnadsarea, BYA
 Byggnadsarea (BYA) utgörs av den area byggnaden upptar på marken och projektionen av de byggnadsdelar som påverkar användbarheten av underliggande
mark. (Svensk Standard, SS 21054:2009)

Vad innebär att pröva i begränsad omfattning?
Vad är fullständig bygglovprövning?
Vad är en ”komplettringsåtgärd?
Vad är ”lokaliseringsprövning”?
För bygglovprövning av uppförande av bygglovpliktiga byggnader och anläggningar gäller följande
Prövning inom detaljplan
Inom detaljplan prövas alla typer av bygglovpliktiga byggnader, huvudbyggnader och i
förekommande fall komplementbyggnader, och bygglovpliktiga anläggningar samt även
i förekommande fall ekonomibyggnader för jordbruket om detta ligger inom detaljplan,
enligt detaljplanens bestämmelser enligt 9 kap 30 § PBL.
Prövning utanför detaljplan
Utanför detaljplan ska huvudbyggnader och bygglovpliktiga anläggningar ”lokaliseringsprövas”, enligt 9 kap 31§ PBL medan bygglovpliktiga komplementbyggnader endast ska
prövas i begränsad omfattning, enligt 9 kap 31a§ PBL.
Prövning av bygglovpliktiga komplementbyggnader
De enligt riktlinjerna beskrivna byggnaderna som bedöms vara i PBLs mening komplementbyggnader, är komplementbyggnader oavsett om de är befriade från bygglov eller
inte. Om en byggnad som är kopplad till ett en- eller tvåbostadshus avviker från angivna
storlekskriterier för bygglovbefriade komplementbyggnader är byggnaden bygglovpliktig, men kan fortfarande bedömas vara en komplementbyggnad, som ska prövas enligt
den begränsade bygglovprövningen, enligt 9 kap 31a§ PBL.
Vid prövning av bygglovpliktiga komplementbyggnader behöver grannar inte höras. För
andra mindre byggnader som kan sägas komplettera andra typer av huvudbyggnader,
men inte är en komplementbyggnad, enligt PBL, ska en fullständig bygglovprövning göras
enligt 9 kap 31§ PBL.
Om däremot en sådan byggnad inte kan anses uppfylla kriterierna för en komplementbyggnad ska en fullständig bygglovprövning göras enligt 9 kap 31§ PBL (lokaliseringsprövning) (se schema för prövning av huvudbyggnader och komplementbyggnader utanför detaljplan enligt nedan).
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För bygglovprövning av bygglovpliktiga tillbyggnader gäller följande
Prövning inom detaljplan
Inom detaljplan prövas tillbyggnader i första hand enligt detaljplanens bestämmelser
enligt 9 kap 30 § PBL.
Prövning utanför detaljplan
Utanför detaljplan ska bygglovpliktiga tillbyggnader, med några undantag, lokaliseringsprövas, enligt 9 kap 31§ PBL, medan en bygglovpliktig tillbyggnad, som bedöms
rymmas inom begreppet liten tillbyggnad, endast ska prövas i begränsad omfattning,
enligt 9 kap 31a§ PBL. Vid prövning av en bygglovpliktig liten tillbyggnad behöver grannar inte höras.

Plank och murar var inga komplettringsåtgärder enligt ÄPBL och benämningen
finns inte i PBL
Med ”kompletteringsåtgärd” menades i ÄPBL (8 kap 22 § ÄPBL (1987:10)) att uppföra
komplementbyggnader, göra mindre tillbyggnader, och att i områden med detaljplan
färga om byggnader eller byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial samt att göra
andra ändringar av byggnader som avsevärt påverkar deras yttre utseende, enligt 8 kap
3 § första stycket 1 ÄPBL, eller att utföra underhållsåtgärder på sådana byggnader som
är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, som inte får förvanskas enligt dåvarande 3 kap. 12 § ÄPBL (1987:10).
Att uppföra plank eller murar var alltså enligt ÄPBL (1987:10) ingen ”kompletteringsåtgärd”.
I nuvarande PBL (2010:900) förekommer inte begreppet ”kompletteringsåtgärd”. 8 kap
22 § i ÄPBL motsvaras i nuvarande PBL av 9 kap 25 § i PBL (2010:900), men det talas
nu inte längre om ”kompletteringsåtgärder”, utan det talas om ”åtgärder av olika slag”.
Benämningen komplementbyggnad förekommer dock med samma betydelse i både
ÄPBL och PBL.
Plank och murar ska om de inte är bygglovbefriade prövas mot 9 kap 31 §
PBL(2010:900). Det innebär bl.a. att vid prövning av bygglov för ett plank ska berörda
sakägare m.fl. underrättas om ansökningen och ges tillfälle att yttra sig, enligt 9 kap 25
§ PBL (2010:900).

Ärendenummer Fastighetsbeteckning
ESKELHEM
BN 2016/9556
PRÄSTGÅRDEN 1:10

Beslutsdatum Ärendemening

Namn

Organisation

Ort

2017-03-01

Tillbyggnad av skola (2016/10313)

Region Gotland

Region Gotland

VISBY

BN 2016/3327

2017-03-01

Nybyggnad av bostadshus med carport, förråd och
gästsrum

Anna Lindkvist Hegardt &
Christian Hegardt
Alexandra Corbin & JanOlov Svensson
Sten Wikström
Karl Ekwall

Visby
STOCKHOLM

Kjell Skalberg

VISBY

Peter Umerkajeff

Stockholm

Jan Svensson
Elisabet & Lars Malmström

VISBY
TÄBY

VISBY IDEN 10
LUMMELUNDA BURGE
1:135
GOTHEM MEDEBYS 2:11
NÄR PAVALS 1:3
VISBY
BERGBETNINGEN 1:45

2017-03-01

Anmälan attefallsåtgärd, nybyggnad av gäststuga

2017-03-01
2017-03-02

BN 2016/9937

VISBY LÅSET 15

2017-03-03

BN 2016/8947
BN 2016/8861

EKEBY LINDARVE 1:17 2017-03-03
ARDRE BOTVALDE 1:153 2017-03-03

Anmälan attefallsåtgärd, nybyggnad av förråd
Anmälan installation/ändring av VA
Tillbyggnad av bostadshus samt montering av solceller
på tak
Ombyggnad av flerbostadshus - inredning av vind,
rivning av skorstensstock samt fasadändring
Nybyggnad av garage
Nybyggnad av fritidshus och gästhus

BN 2016/9577

VISBY PRIORN 2

Marklov - trädfällning, valnötsträd

BN 2016/9521

VISBY REPSLAGAREN 4 2017-03-03

BN 2016/7981

VISBY KRÄMAREN 5

2017-03-03

BN 2016/9463

VISBY S:TA MARIA 30

2017-03-03

BN 2017/276
BN 2016/1760
BN 2016/9699
BN 2016/9964

2017-03-03

2017-03-03

FOLLINGBO ROSENDAL
1:21
KRÄKLINGBO
BN 2016/6182
HAGRUMMET 1:5
BN 2016/10391 VISBY VETET 9
BN 2016/1543 VISBY PILEN 6
BN 2016/8013 FÅRÖ SIMUNDS 1:80
BN 2016/9454 BUNGE BROUNGS 1:118
VISBY NORDERSTRAND
BN 2016/10160
1:23
STÅNGA GUMBALDE
BN 2017/366
1:76

2017-03-06
2017-03-06
2017-03-06
2017-03-06

BN 2016/430

VISBY ATTERDAG 3

2017-03-07

BN 2016/9652
BN 2016/1434

HANGVAR KASSLE 1:37 2017-03-07
LÄRBRO KUMBLE 1:1
2017-03-07

BN 2017/536

BN 2016/10184 VISBY RINGAREN 4

2017-03-03
2017-03-06

2017-03-06
2017-03-06

2017-03-08

Lagning av putsskada på restaurang- och
kontorsbyggnad (Borgen)
Fasadändring på gårdshus - byte av kulör på fönster
och dörrar
Fasadrenovering samt underhåll av plåtdetaljer och
snickerier på bostadshus och gårdshus
Anmälan installation/ändring av eldstad/rökkanal i
bostadshus
Ändrad användning från komplementbostad till
fritidshus
Rivning av komplementbyggnad (förråd)
Nybyggnad av garage
Nybyggnad av fritidshus
Nybyggnad av fritidshus
Nybyggnad av 20 campingstugor och ett servicehus
samt rivning och uppförande 10 befintliga stugor
Anmälan attefallsåtgärd, tillbyggnad av bostadshus,
farstukvist
Ändrad användning och ombyggnad av bostad till
kontor
Nybyggnad av bostadshus
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
Underhåll av fasad, snickerier och tak – avfärgning,
målning samt utbyte av takfönster på bostadshus

Daniel Wallin

VISBY
Ingarö

Prästlönetillgångar i Visby
Stift

VISBY

Arriba Byggnads AB

VISBY

BRF Krämaren 5
Bertil Rooth

Visby
GB Roth AB

ÄNGELHOLM

Benny Kristiansson

Hemse

Marie Wiman

UPPLANDS VÄSBY

Peter Lorentzon
Helge Mellander
Stefan & Liselotte Fougman
Fredrik Lindahl

VISBY
VISBY
Gävle
STOCKHOLM

Marianne

Broungs Utvecklings AB
Norderstrands Citycamping
VISBY
AB

Lennart Blom

STÅNGA
Fastighetsbolaget i Visby
innerstad

Linus Rosberg
Christer Pettersson
Ronnie Holm

VISBY
LÄRBRO
OSKARSHAMN

BRF Visby Ringaren 4

VISBY

BN 2016/1087
BN 2016/1597
BN 2016/4011
BN 2016/9033
BN 2016/115
BN 2015/126
BN 2017/425

VISBY S:TA KATARINA
4
STENKYRKA GRAUSNE
1:117
BUNGE BROUNGS 1:116
VÄSTERHEJDE BJÄRS
1:64
FÅRÖ SUDERGARDA 1:7
EKSTA STENDALA 1:1
ALSKOG SNAUVALDS
1:20

BN 2016/9426

2017-03-08

VÄSTERVIK

Nybyggnad av bostadshus och garage/förråd

Mikael Rynell

ROMAKLOSTER

2017-03-08
2017-03-08

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st fritidshus

Annika Söderdahl
Elsie Holmström

KNIVSTA
VISBY

2017-03-08

Anmälan ändring av bärande konstruktion

Leif Bäckström

Stockholm

Arriba Byggnads AB

VISBY

Anmälan om att vindkraftverkens hälso- och
säkerhetsrisker har ignorerats av Slitevind AB och
byggnadsnämnden
Anmälan attefallsåtgärd, tillbyggnad av bostadshus
Ändrad användning och ombyggnad av ladugård till
fritidshus
Uppförande av cykelparkering Visby flygplats

Claes-Erik Simonsbacka

BUREÅ

Torbjörn Falk
Anika Fabre-Bodén & Claes
Bodén
Oskar Svensson

Klintehamn

Tillbyggnad av garage med växthus

Anders Krook

VISBY

2017-03-09

Tillbyggnad av fritidshus samt fasadförändring och
uppförande av ateljè /förråd/uthus (befintligt. uthus
rivs)

Marcus Ström

MALMÖ

2017-03-09

Tillbyggnad av fritidshus

Maria Sjöstedt

STOCKHOLM

2017-03-09

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

Jonas Michanek

MALMÖ

2017-03-08

BN 2016/8985

RUTE FURILDEN 1:46

2017-03-09

BN 2016/642

VISBY ANNELUND 1:72 2017-03-09
VISBY GRÖNKREMLAN
BN 2016/10350
2017-03-09
3

BN 2016/1153

Michael Axén

2017-03-08

SANDA SMISS 1:28

VÄSKINDE VÄSKINDS
2:23
ÖSTERGARN BENGTS
1:48

Visby

2017-03-08

BN 2017/435

BN 2016/1675

Per Lindqvist

Nybyggnad av fritidshus samt gäststuga
(förhandsbesked BN 2014/9914)
Nybyggnad av fritidshus samt gästhus/förråd

2017-03-08

2017-03-08

BN 2016/10200 HANGVAR IRE 1:84

Underhåll av fasad – putslagning samt avfärgning

STOCKHOLM
Swedavia AB/Norrköping

Norrköping

BN 2016/8970

BOGE TJÄLDER 1:32

2017-03-09

BN 2016/153

VISBY TELEFONEN 4

2017-03-10

BN 2016/9971
BN 2016/992

ESKELHEM EKEBY 1:41
VISBY CYPRESSEN 8
GAMMELGARN GLOSE
1:12
BUNGE BISKOPS 1:51
HEJDE LÖVES 1:21
VISBY KRUSMYNTAN 6

2017-03-10
2017-03-10

Anmälan attefallsåtgärd, nybyggnad av
Matilda Comstedt
komplementbyggnad
Ändring av lov med revidering av ombyggnad av
fabriksbyggnad, tillbyggnad, fasadändring med
skyltning, rivning av vissa delar samt tidsbegränsat lov Kenneth Carlzon
för entreprenadskylt tom 31 december 2021
(Flexhuset)
Nybyggnad av bostadshus samt rivning av befintligt
Pontus Lundgren
Anmälan installation/ändring av VA

2017-03-10

Anmälan installation/ändring av eldstad/rökkanal

Astrid Sjögren Lillo

Uppsala

2017-03-10
2017-03-10
2017-03-10

Anmälan installation/ändring av eldstad/rökkanal
Anmälan installation/ändring av eldstad/rökkanal
Anmälan installation av eldstad

Skälsö Bygg AB
Helena Wård
Kurt Eskedahl

Visby
Hägersten
Visby

BN 2017/258
BN 2017/503
BN 2017/556
BN 2017/348

TÄBY

Gotland Investment AB

VISBY

OKQ8 AB

Visby
MÖLNDAL

BN 2017/643

TOFTA KROKSTÄDE
1:512

BN 2016/9030

VISBY KOPPARSVIK 1:2 2017-03-13

BN 2017/59

VISBY S:TA MARIA 36

2017-03-13

BN 2017/219

VISBY JÄRNVÄGEN 2

2017-03-13

LUMMELUNDA BURGE
1:27
VISBY INNERSTADEN
BN 2016/10359
1:2
VÄSTERHEJDE
BN 2016/9873
SKJUTFÄLTET 1:2
BN 2016/87
NÄS AMFUNDS 1:14
BN 2017/616
HEJNUM BJÄRS 2:1
VÄSTERGARN
BN 2016/9777
LAURITSE 1:28
BN 2016/7318

BN 2017/665

HANGVAR BÄCKS 1:53

BN 2016/10094 VISBY ÖSTERMUR 18
BN 2016/7547
BN 2017/662
BN 2016/9052
BN 2017/637

VÄSKINDE STORA
MICKELGÅRDS 1:40
VISBY TYGMÄSTAREN
11
ÖSTERGARN
FALHAMMARS 1:53
BUNGE STUCKS 1:375

2017-03-10

Anmälan attefallsåtgärd, tillbyggnad av fritidshus
Ändring av fasad - rivning av eternitplattor samt
renovering av bakomliggande puts
Underhåll av fasad på verkstad/ateljé
Tillbyggnad med balkong med utrymningstrappa,
fasadförändring samt uppförande av fasadskylt

Inger Elvinder

VISBY

Linus Edwardson

VISBY
Grafikgruppen Visby

VISBY

KÅCU AB

VISBY

2017-03-13

Tillbyggnad av fritidshus

Pia Borg

Stockholm

2017-03-13

Nybyggnad av terminal och kryssningscenter

Teknikförvaltningen

VISBY

2017-03-13

Nybyggnad av garage/ förrådsbyggnad

Stephanie Rimskog

2017-03-13
2017-03-13

Anmälan installation/ändring av VA
Anmälan installation/ändring av eldstad/rökkanal

Barbro Fyrman
Helené Pettersson

JÄT
TINGSTÄDE

2017-03-14

Uppförande av mur

Sven Hanson

BROMMA

2017-03-14
2017-03-15

Statens Fortifikationsverk

Anmälan installation/ändring av eldstad/rökkanal i
Lena Ahlström
ombyggt snickari
Rivning av plank, nybyggnad av mur samt målning av
Ann-Sofi Silander
förråd

ESKILSTUNA

Stockholm
STOCKHOLM

2017-03-15

Nybyggnad av fritidshus

Martin & Linda Westerstrand

LJUNGBYHOLM

2017-03-15

Anmälan installation/ändring av eldstad/rökkanal

Therese Mithander

VISBY

2017-03-16

Nybyggnad av fritidshus och gäststuga

Johan Nordin

Stockholm

Ida Larsson

ENSKEDE

2017-03-16

BN 2016/10179 HEMSE LÄRKAN 6

2017-03-17

BN 2016/9467

VISBY SPECKSRUM 6

2017-03-17

BN 2016/10045 HANGVAR IRE 1:154
TOFTA KROKSTÄDE
BN 2016/9283
1:433
BN 2016/9453 SPROGE SNODER 1:14

2017-03-17

2017-03-17

BN 2017/763

VISBY MUSÉET 1

2017-03-17

BN 2017/763

VISBY MUSÉET 2

2017-03-17

2017-03-17

Anmälan installation/ändring av eldstad/rökkanal i
fritidshus
Uppföra/flytta/ändra skylt (Coop Konsum Hemse)
Underhåll av bostadshus, montering av takstege samt
ny WC
Nybyggnad av garage
Nybyggnad av fritidshus, gästhus och poolhus/förråd
samt marklov för pool
Nybyggnad av bostadshus och garage
Montering av takbryggor och takstegar (Gotlands
Museum)
Montering av takbryggor och takstegar (Gotlands
Museum)

Daniel Wallin
Eva-Lis HammarströmLindén
Anna & Anders Gregorsson

Arriba Byggnads AB

VISBY
VISBY
TYRESÖ

Henrik Stenqvist

TROSA

Tommy Gunnarsson

KLINTEHAMN

Pär Malmros

Gotlands Museum

VISBY

Pär Malmros

Gotlands Museum

VISBY

BN 2017/670
BN 2017/180

HAMRA STORA
SINDARVE 1:38
VISBY STANSEN 4

2017-03-17

Anmälan installation/ändring av eldstad/rökkanal

Tobias Knebel

Nynäshamn

2017-03-20

Thomas Lindfors

Ewa Bendegard
Susann Olofsson

Slite
VISBY

BN 2016/10117 VISBY RINGAREN 21

2017-03-20

BN 2017/516
BN 2017/19

2017-03-20
2017-03-20

Uppförande av skyltar
Anmälan olovligt byggande - Ändrad användning av
källare från kontor/datacentral till bostad
Anmälan installation/ändring av eldstad/rökkanal
Anmälan attefallsåtgärd, takkupa

2017-03-20

Anmälan attefallsåtgärd, nybyggnad av växthus

Cajsa Linde

2017-03-20

Anmälan attefallsåtgärd, nybyggnad av gäststuga

Marianne Dyplin

Ändring av fasad, byte av fönster

Markus Gannholm

2017-03-21

Nybyggnad av fritidshus

Lars Dahlström

2017-03-21

Nybyggnad av bostadshus samt garage

2017-03-21

Nybyggnad av bostadshus

2017-03-22

Uppförande av transformatorstation

2017-03-22

Marklov för pool

Jens Jessen

Norrköping

2017-03-22

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

Gunnar Sköldin

KATRINEHOLM

2017-03-22

Anmälan installation/ändring av eldstad/rökkanal

Sandviken

2017-03-22

Anmälan attefallsåtgärd, tillbyggnad av bostadshus

Lars-Erik & Maria Enquist
Robert Pettersson & Sandra
Mortensen
Manne Seifter

BROMMA

BN 2017/178

FIDE SIFFRIDE 5:1
GOTHEM MEDEBYS 2:33
VÄSTERHEJDE VIBBLE
1:419
FÅRÖ BÅTA 1:9

BN 2017/169

KLINTE SICKLINGS 1:127 2017-03-21

BN 2017/589

BN 2016/9037
BN 2016/9053
BN 2016/8402
BN 2016/9468
BN 2016/4492
BN 2016/8575
BN 2017/685
BN 2017/666
BN 2016/9830
BN 2017/317
BN 2016/9461
BN 2017/565
BN 2016/1651
BN 2017/100
BN 2016/119
BN 2016/4042
BN 2016/9633

ÖSTERGARN
HALLGÅRDS 1:40
STENKUMLA
GARDRUNGS 1:81
BJÖRKE ANNEX 1:24
VÄSTERHEJDE
NYGÅRDS 1:45
TOFTA KROKS 1:251
SUNDRE VÄSTERGÅRDE
1:65
FÅRÖ MÖLNOR 1:56
LÄRBRO ANGELBOS
1:196
FÅRÖ SIMUNDS 1:57
TOFTA KROKSTÄDE
1:471
FÅRÖ SUDERGARDA
1:52
VÄSTERHEJDE KUSE
1:61
ÖSTERGARN SYSNE 1:21
VÄTE SORBY 1:15
KLINTE VALLE 1:192
SUNDRE VÄSTERGÅRDE
1:66
VISBY
BRÖMSEBROLUNDEN 1

2017-03-22
2017-03-22
2017-03-22

Anmälan attefallsåtgärd, nybyggnad av
komplementbyggnad samt tillbyggnad av fritidshus
Anmälan attefallsåtgärd, nybyggnad av
komplementbyggnad
Anmälan attefallsåtgärd, nybyggnad av
komplementbostadshus

Rusta AB

UPPLANDS VÄSBY

TORSHÄLLA
Riksbyggens BRF Klintehus
VISBY
nr 1
VISBY

Tom Wigsten och Sara
Gardelius
Ihab Salih

VISBY
Visby
GEAB / Gotlands Elnät AB VISBY

Joakim Ekwall

LÄRBRO

Inair Estate AB

Andreas Stengård

ÄLVSJÖ
VISBY

2017-03-22

Anmälan attefallsåtgärd, nybyggnad av gäststuga

Daniel Wallin

Arriba Byggnads AB

2017-03-23
2017-03-23
2017-03-23

Tillbyggnad av fritidshus
Rivning av fritidshus
Nybyggnad av uthus samt rivning av befintligt uhus

Åke Ahlsten
Nina Morge
Eva Philip

Romakloster
Katthammarsvik
Stockholm

2017-03-23

Nybyggnad av fritidshus

Mattias Wendel

HÄGERSTEN

2017-03-23

Fasadändring av flerbostadshus med inglasning av
balkonger och terrasser

Magnus Frid

PEAB Sverige AB

VISBY

Visby

VÄSTERHEJDE VIBBLE
1:554
HABLINGBO
BN 2016/9974
HEMMUNGS 1:44
BN 2016/9543 SANDA LEKARVE 1:194
TOFTA KROKSTÄDE
BN 2016/10151
1:473
VÄNGE PRÄSTBÅTELS
BN 2017/668
1:11
BN 2017/698
ÖJA OLOVS 1:22
BN 2017/676
ÖJA OLOVS 1:21
BN 2017/421

BN 2017/702
BN 2016/9587
BN 2016/3992
BN 2016/9548
BN 2017/707
BN 2017/508

2017-03-23

Anmälan attefallsåtgärd, nybyggnad av gäststuga

Peter Ekhagen

Täby

2017-03-24

Tillbyggnad av fritidshus

Tobias Bohm

LIDINGÖ

2017-03-24

Nybyggnad av fritidshus
Fasadändring av carport och förråd och inredning till
sovrum och dusch/toa samt marklov för pool

Marianne Wiström
Fredrik & Ann-Marie
Kylberg

Saltsjö-Boo

2017-03-24

Anmälan installation/ändring av eldstad/rökkanal

Lars-Erik Uddin

ROMAKLOSTER

2017-03-24
2017-03-24

Anmälan för anslutning av kommunalt avlopp
Elisabeth Svegsjö
Anmälan för anslutning av anläggning till allmänt VA Bo Ahlsten
Anmälan attefallsåtgärd, tillbyggnad av fritidshus samt
Lise-Lott Olofsson
rivning av befintlig tillbyggnad

Visby
Visby

2017-03-24

TOFTA SMÅGÅRDE 1:17 2017-03-24

Lidingö

STOCKHOLM

GAMMELGARN
GANNARVE 1:21
VISBY KRUTTORNET 9
NÄS DRAKARVE 1:111
ETELHEM KYRKEBY
1:94

2017-03-27

Ändrad användning av ekonomibyggnad till fritidshus Lilian Lauberg

KATTHAMMARSVIK

2017-03-27
2017-03-27

Underhåll av fasad - målning av snickerier och sockel Magnus Holmén
Tillbyggnad och ombyggnad av fritidshus
Eva Bolin

Visby
HAVDHEM

2017-03-27

Anmälan attefallsåtgärd, tillbyggnad av bostadshus

Nils-Erik Selin

STÅNGA

ÖJA SKOGE 1:47

2017-03-27

Anmälan attefallsåtgärd, nybyggnad av förråd

Maria Hedman-Hvitfeldt &
Thomas Hvitfeldt

STOCKHOLM

2017-03-28

Anmälan attefallsåtgärd, nybyggnad av gäststuga

Christer & Carina Klint

GOTLANDS TOFTA

2017-03-29

Ombyggnad och fasadändring av bostadshus

Christian & Maria Hermelin

LIDINGÖ

2017-03-29

Nybyggnad av fritidshus samt carport/förråd

Ronny Thomasson

HANDEN

2017-03-29

Nybyggnad av bostadshus och garage

Sabine Mührer & Svante
Gudmundsson-Öström

VISBY

Bertil Möller

VISBY

Håkan Wallin

HEMSE

Mathias Eldnor
Juhani Salonen

ROMAKLOSTER
LÄRBRO

Björn & Anna Jungstedt

STOCKHOLM

Johnny Johansson

SÖDERTÄLJE

Robert Karlsson
Eva Rosenberg
Johan Ekman

STOCKHOLM
STOCKHOLM
Sundsvall

ESKELHEM UNGHANSE
1:64
BN 2017/205
VISBY GÄDDAN 1
LUMMELUNDA
BN 2016/9900
ÖVERSTEKVARN 1:77
VÄSTERHEJDE
BN 2016/10066
NYGÅRDS 1:379
STENKYRKA GRAUSNE
BN 2017/864
1:107
BN 2017/663

2017-03-29

BN 2017/883

ALVA KAUPARVE 1:33

2017-03-29

BN 2017/829
BN 2017/755

ÖSTERGARN SKAGS 1:49 2017-03-29
RUTE TALINGS 1:27
2017-03-29

BN 2017/584

ANGA BOTERS 1:47

2017-03-29

BN 2017/224

ÖSTERGARN SYSNE 1:9

2017-03-29

BN 2017/398
BN 2016/8924
BN 2016/9815

ARDRE LAURITSE 2:16
FÅRÖ NORS 1:57
HANGVAR IRE 1:99

2017-03-29
2017-03-29
2017-03-30

Anmälan installation/ändring av eldstad/rökkanal i
fritidshus
Anmälan installation/ändring av eldstad/rökkanal i
bostadshus
Anmälan installation av eldstad/rökkanal i fritidshus
Anmälan installation av eldstad/rökkanal
Anmälan bygglovsbefriad åtgärd - rivning av utvändig
trapp
Anmälan attefallsåtgärd, nybyggnad av
komplementsbostad
Anmälan attefallsåtgärd, nybyggnad av gäststuga
Anmälan attefallsåtgärd, nybyggnad av gäststuga
Nybyggnad av fritidshus

BN 2016/6994
BN 2016/9771

TOFTA SMÅGÅRDE 1:36
LEVIDE DALS 1:18
VÄSTERHEJDE VIBBLE
1:216
VISBY LABORATORN 8
VÄSTERHEJDE
SKJUTFÄLTET 1:2
VISBY SKANSEN 23
VÄSTERHEJDE
NYGÅRDS 1:176

2017-03-30
2017-03-30

Nybyggnad av fritidshus
Nybyggnad av carport/förråd

2017-03-30

Anmälan installation/ändring av eldstad (energikassett) Daniel Gutemyr

2017-03-31

Isaac Hellström

Förskolan Positivet

VISBY

Jon Moberg

Staten Fortifikationsverket

ESKILSTUNA

2017-03-31

Uppförande av skärmtak
Uppförande av förråd - flyttas inom fastigheten
(provkammare, byggnad 315)
Underhåll - fönster

Anita Pettersson

ROMAKLOSTER

2017-03-31

Tillbyggnad av bostadshus med takkupa

Roger Kedja

VISBY

BN 2016/10360 VISBY ANNELUND 1:20

2017-03-31

Tidsbegränsat bygglov för uppförande av
kontosrmodul

Richard Betulander

2017-03-31

Nybyggnad av återvinningsstationer

FORTIFIKATIONSVERKET Staten Fortifikationsverket

ESKILSTUNA

2017-03-31

Nybyggnad av återvinningsstationer

FORTIFIKATIONSVERKET Staten Fortifikationsverket

ESKILSTUNA

2017-03-31

Nybyggnad av pumphus (by 378-379)

Staten Fortifikationsverket

ESKILSTUNA

2017-03-31

Nybyggnad av gäststuga/poolhus

Roy Abdel Ahad

VISBY

2017-03-31

Nybyggnad av gäststuga

Kenneth Julin

JOHANNESHOV

BN 2017/615
BN 2015/6355
BN 2017/70
BN 2017/257
BN 2016/66

BN 2017/95
BN 2017/95
BN 2017/323
BN 2017/324
BN 2017/449
BN 2016/9801
BN 2016/9079
BN 2016/9079
BN 2016/10313

STENKUMLA LILLA
HOME 1:27
VÄSTERHEJDE
SKJUTFÄLTET 1:2
VÄSTERHEJDE
SKJUTFÄLTET 1:2
VISBY IGELKOTTEN 7
HAVDHEM
PRÄSTGÅRDEN 1:8
FRÖJEL HALLGÅRDS
1:38
STENKUMLA LILLA
HOME 1:27
VÄSTERHEJDE
SKJUTFÄLTET 1:2
ESKELHEM
PRÄSTGÅRDEN 1:10

2017-03-31

2017-03-31
2017-03-31
2017-03-31
2017-03-31

Nybyggnad av bostadshus (ändring av lov BN
2014/7648)
Mindre ändring av byggnader i givet bygglov (BN
2016/1288)
Mindre ändring av byggnader i givet bygglov (BN
2016/1288)
Ifrågasatt olovlig åtgärd, påbörjat innan startbesked.
Ärendet avslutas det finns beviljad bygglov utan krav
på slutbesked se BN 2016/9556.

Håkan & Maria Svanberg
Ingvar & Åsa Hansson

Can Rhavi

Sollentuna
HEMSE
VISBY

Fortifikationsverket

VISBY

The Motion Sverige AB

STOCKHOLM

Fortifikationsverket

ESKILSTUNA

Fortifikationsverket

ESKILSTUNA

Region
VISBY
Gotland/Teknikförvaltningen

Diverse skrivelser –Mars 2017
Länsstyrelsen
1. Beslut om tillstånd till ändring av byggnadsminnet Visby Rådmannen 2
2. Avvisning om ansökan av terrängkörningstillstånd
3. Avvisning om ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning, Hellvi Malms 2:!
4. Tillstånd till ingrepp RAÄ Visby 165, boplats, Visby Löjtnanten 1-4, Visby Majoren 1 och
Visby Artilleriet 1:33, Region Gotland
5. Beslut om arkeologisk utredning inom fastigheten Väskinde Butter 6:22
6. Tillstånd om ändring av byggnadsminnet DBW:s botaniska trädgård
7. Tillstånd inom naturreservatet Gotlandskusten för fasadändring
8. Avvisning av ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning på fastigheten Fide Österby
1:52, Region Gotland
9. Strandskyddsdispens/tillstånd för lada samt veranda, Fårö Broa 1:29 och Fårö Broa 1:31
10. Ansökan om strandskyddsdispens och terrängkörningstillstånd för åtgärder i Själsöån
11. Tillstånd till ändring av byggnadsminnet Visby Rådhuset 8, reparation av skada
12. Beslut om arkeologisk forskningsundersökning med metallsökare vid RAÄ Sanda 344,
slagfält, Mästerby Sallmunds 1:13, Eskelhem Boleks 1:5, Mästerby Pilungs 1:30, Mästerby
Grens 1:21, Region Gotland
13. Strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad
14. Tillstånd till ändring i byggnadsminnet Rådhuset 8, reparation av skada m.m
15. Beslut om tillstånd för uppsättning av tillfällig tältkonstruktion i S:t Pers ruin, RAÄ 60:2
16. Överklagande i fråga om bildande av naturreservatet Vivesholm, Gotlands kommun
17. Strandskyddsdispens/tillstånd för ersättningsbod
18. Beslut om anmälan om samråd samt ansökan om dispens för fågelskyddet och
biotopskyddet för anläggning av markkabel, rasering av luftledning och uppförande av
transformatorstationer på faludden, Öja.
19. Samråd enligt miljöbalken för mobilmast på fastigheten Tofta Krokstäde 1:37
20. Beslut om arkeologisk utredning inom fastigheten Visby Terra Nova 1:1, Visby Sotaren 3,
Visby skrubbs 1:1 och 1:2, Follingbo Rosendal 1:23
21. Tillstånd till ingrepp vid RAÄ Halla 66:1-9, Halla Nygranne 1:14
22. Beslut om tillstånd till undersökning inom fornlämning i RAÄ Eksta 171:1, grav- och
boplatsområde, samt anslutning till fornlämningarna RAÄ Eksta 53:1, gravfält Eksta 54:1,

stensättning, Eksta 55:1, husgrund förhistorisk/medeltida inom fastigheten Eksta Ajvide
2:1
23. Beslut om tillstånd till undersökning i anslutning till RAÄ Västergarn 1:1, vallanläggning,
inom fastigheten Västergarn Ammor 1:18
24. Beslut om arkeologisk utredning inom fastigheten Västerhejde Stenstugu 1:38 och del av
1:39
25. Tillstånd till ändring av byggnadsminnet Visby museet 1 och 2, gällande
taksäkerhetsanordningar
26. Avvisning av ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning på fastigheten Fardhem Kvie
1:1
27. Beslut om förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer avseende
arkeologisk förundersökning på fastigheten Västergarn Ammor 1:29

Regionfullmäktige
28. Förändrad finansieringsmodell för IT-verksamhet
29. Bostadsförsörjning för nyanlända

