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Föredragningslista
Förslag på justerare: Anne Ståhl-Mousa

Ärende

Kommentar

1

Förvaltningschefens information (Inga handlingar)

2

Månadsrapport April (Inga handlingar)

Johan Åberg
Martin EkepilRingelid

3

Nybyggnad av garage (avgift) (Inga handlingar med hänvisning till PuL)
BN 2016/1039

Martin Ekepil
Ringelid

4

Beslut från JO i ärende BN 2016/1179 – Information
BN 2017/1128

Johan Åberg

5

Beslut från JO i ärende BN 2016/1377 – Information
BN 2017/1126

Johan Åberg

6

7

Revisionsrapport. Granskning av tillämpningen av offentlighetsprincipen Information
BN 2017/817

Andreas Larsson

Statistik – April (Inga handlingar)
Bo Eriksson

8

Redovisning av plan för enhet bygg gällande beslut och handläggningstider –
Återrapport (Inga handlingar)

Bo Eriksson

9

Riktlinjer för utskjutande byggnadsdelar
BN 2015/6168

Gunnar Gustafsson

10

Kompletterande yttrande till Mark- och miljödomstolen
BN 2015/7184

Gunnar Gustafsson

11

Samråd med områdesbestämmelser Faludden i Öja
BN 2013/1766

Anders Rahnberg

Adress- och namnärende, namnsättning av väg i Tofta Gnisvärd
BN 2017/976

Anders Rahnberg

12
13

Adress- och namnärende, nya kvartersnamn: Furiren, Kaptenen och
Rustmästaren
BN 2017/969

14

VISBY DOVHJORTEN 6 - Beslut om samråd
BN 2015/871

15

Anders Rahnberg

Eva Werkelin

VISBY VISBORG 1:16 – Information (Inga handlingar)

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

Christian Björkman

Byggnadsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2017-05-17

Ärende

Kallelse
BN 2017/543

Kommentar

VISBY ROSEN 3 - Om- och tillbyggnad av garage/förråd (Inga handlingar med
hänvisning till PuL)
BN 2016/2322

Aina Österdahl

ARDRE HALLUTE 1:113 - Nybyggnad av fritidshus (fritidshuset flyttas till
fastigheten) (Inga handlingar med hänvisning till PuL)
BN 2016/7298

Aina Österdahl

18

GAMMELGARN GARTARVE 1:43 - Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st
enbostadshus (Inga handlingar med hänvisning till PuL)
BN 2015/5900

Erika Panzar

19

KRÄKLINGBO HAGRUMMET 2:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
BN 2016/9586 (Inga handlingar med hänvisning till PuL)

Mikael Westberg

20

KLINTE KLINTEBYS 1:4 - Anordnande av upplag med asfalt, jord, sten och ris
BYGG.2009.91280 (Inga handlingar med hänvisning till PuL)

Mikael Westberg

21

FRÖJEL SÄLLE 1:6 - Förhandsbesked för nybyggnad av 1 st fritidshus
BN 2016/439 (Inga handlingar med hänvisning till PuL)

Mikael Westberg

BURS KÄRNE 1:79 - Nybyggnad av fritidshus och rivning av fritidshus
BN 2015/6377 (Inga handlingar med hänvisning till PuL)

Mikael Westberg

16

17

22
23

ESKELHEM EKEBY 1:87 - Uppställning av cafévagn säsongslov, årligt
återkommande fr.o.m. 1 april t.o.m. 1 november
BN 2017/530

24

Anmälan ifrågasatt olovlig åtgärd - Information
BN 2015/1182 (Inga handlingar med hänvisning till PuL)

25

Ordning för justering av protokoll (Inga handlingar)

26

Anmälningsärenden - Delegationsbeslut (Inga handlingar med hänvisning till
PuL)

27

Diverse skrivelser (Inga handlingar)

28

Övriga frågor (Inga handlingar)

Charlott Stjernholm

Johan Åberg

Karl-Allan Nordblom
Ordförande
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Kritik mot Byggnadsnämnden i Region Gotland för
handläggningstiden i ett ärende om bygglov
Anmälan
Ida T. klagade i en anmälan till JO den l september 2016 på Byggnadsnämnden
i Region Gotland med anledning av långsam handläggning av en ansökan om
bygglov. Ida T. framförde att hon hade lämnat in en ansökan om bygglov den 6
april 2016 men att hon ännu inte hade fått besked från nämnden om när hennes
ansökan skulle komma att behandlas.
Utredning
JO tog del av ett ärendeblad i nämndens ärende med dnr BN 2016/1179.
JO uppmanade därefter nämnden att lämna upplysningar och yttra sig över
handläggningen i ärendet. Nämnden skulle särskilt yttra sig över hur
handläggningen förhöll sig till 9 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900),

PBL.
Nämnden beslutade den 9 november 2016 att yttra sig enligt följande:
Beskrivning av handläggningen av ärendet

Den aktuella ansökan om bygglov for "nybyggnad av bostadshus och
förråd/carport" kom in till enhet Bygg 2016-04-06. Meddelande till sökande om
att ansökan inkommit skickades samma dag, 2016-04-06.
Sökanden meddelades 2016-05-25 att:
Region Gotland får for närvarande in många bygglovsansökningar. I grunden
är det positivt att Gotland utvecklas. Det stora antalet ansökningar leder dock
till köer och att du som ansökt kan fä vänta på ditt besked. Vi har utökat
kundtjänsten för att kunna ge bättre service och vi anställer kontinuerligt fler
handläggare och inspektörer. Vi arbetar också med förbättrade arbetsrutiner
inom enheten för att vi ska kunna bli ännu bättre på att hålla de utlovade
handläggningstiderna. Hör av dig till kundtjänst om din ansökan är mycket
brådskande.
Sökanden hör av sig skriftligen 2016-08-09 och undrar hur ärendet ligger till:
Det har nu gått 20 veckor sedan varat bygglov blev registrerat hos er. Vi har
inte fått något meddelande om varat ärende har öppnats och påbörjats och
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Dnr 5177-2016

därför far vi väl anta att så inte är fallet. Vi vill därför påpeka att vi inte
tycker det är ok att det tar så här lång tid. Vi har full förståelse för
underbemanning och rekryteringssvårigheter men det har gått för lång tid nu.
Om vårt ärende inte ens är påbörjat.
Vi fick meddelande om att handläggningstiden är upp mot 20 veckor (trots
lagkrav på skyndsamt/10 veckor). Om vårt ärende inte ens påbörjats betyder
det då att det kan ta över 20 veckor till? Helt oacceptabelt.
Denna väntetid kostar oss pengar i amorteringar och räntor på tomten vi köpt.
Det är också svårt att arbeta med byggare, företag m.m. när man inte har en
aning om tiden.
Vi ska inte bygga till eller uppföra ett växthus. Vi ska bygga ett nytt hus för
permanent boende.
Vi vill bara framföra dessa, våra tankar samt meddela att vi kommer göra en
JO-anmälan.
Sökanden får 2016-09-06 följande svar:
Jag beklagar och ber om ursäkt för att ni har fått vänta så länge på ett besked
i ert bygglovsärende. Orsaken till att ärendet har fördröjts är den mängd
ansökningar och den personalbrist som vi har sedan en tid tillbaka.
Bygglovsärendet är under handläggning sedan 2016-08-30 och handläggs av
bygglovarkitekt Mikael Westberg. Ärendet är utskickat på remiss till grannar,
GEAB samt till miljö- och hälsoskyddsnämnden angående vatten och avlopp.
GEAB har redan inkommit med svar och har ingenting att erinra.
Handläggaren påbörjar omedelbart handläggningen av ärendet och skickar 201609-01 ut brev till berörda grannar och till för handläggningen nödvändiga
remisser.
Ärendet har bl.a. gått på remiss till Miljö- och hälsoskyddsnämnden, MHN, för
utlåtande om vatten- och avloppsförutsättningarna på platsen. MHN har ännu
inte svarat på remissen.
Om MHN:s remissvar är positivt kan ärendet komma att avgöras inom en vecka
efter att MHN har avgivit sitt svar. Om det är negativt kommer ärendet att
avgöras i byggnadsnämnden. Nästa möjliga nämnd äger i sådant fall rum 201612-09.
Beslut i ärendet kan alltså komma att ske inom ca 2 veckor eller om drygt 5
veckor vid byggnadsnämndens sammanträde den 2016-12-09. Allt som allt
kommer handläggningen av ärendet att ta 21-35 veckor.
(...) yttrande
Byggnadsnämnden anser inte att den långa handläggningstiden av det aktuella
ärendet på något sätt är acceptabel.
I huvudsak innebär 9 kap 27 § plan- och bygglagen att handläggningen av en
ansökan om bygglov efter det att ansökan är komplett inte ska ta längre tid än tio
veckor. Den innebär även att en bedömning av om en ansökan är komplett eller
inte ska ske skyndsamt efter det att en ansökan har kommit in och att sökanden
så snabbt som möjligt ska underrättas om på vilket sätt den inlämnade ansökan
ska kompletteras. Det är uppenbart att enhet Bygg inte har levt upp till dessa
lagfästa krav i det aktuella ärendet. Det aktuella ärendet är dessvärre inget
undantag.
Problem med långa handläggningstider för enhet Byggs ärenden har varit känt
inom Samhällsbyggnadsförvaltningen sedan en längre tid. Problemet har tagits
på stort allvar och Samhällsbyggnadsförvaltningen håller på att komma tillrätta
med det. Arbetet med att organisera om enhet Bygg och handläggningen av
enhetens ärenden påbörjades före den nu aktuella JO-anmälan och den aktuella
bygglovansökan inkom.
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De långa handläggningstidema inom enhet Bygg beror i huvudsak på tidigare
brister i verksamhetens styrning och att mängden ärenden inte varit hanterbar i
förhållande till handläggarresurser. Enhet Bygg har haft många vakanser på
grund av sjukdom, föräldraledighet och personal som har slutat. Rekryteringen
av ny personal har inte hållit jämna steg med detta.
En ny ledning för Samhällsbyggnadsförvaltningen och enhet Bygg, förstärkt med
en biträdande bygglovchef, är sedan ett par månader tillbaka på plats. De tidigare
vakanta handläggartjänsterna är nu bemannade och den nya organisationen är
igång. När de nya förutsättningarna har börjat fungera som det är tänkt ska det
inte kunna hända att ett ärende inte hanteras under så lång tid som det aktuella
ärendet. Idag har vi rutiner som säkerställer att handläggare inledningsvis
skyndsamt utreder om ansökan är komplett eller inte.
Med beaktande av det ovan anförda är bedömningen att det är svårt att rikta
kritik mot någon enskild handläggare för bristerna i handläggningen av det
aktuella ärendet eller att rikta kritik mot den nuvarande ledningen för
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kritiken bedöms dock vara befogad och viktig
för Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta till sig i arbetet med den fortsatta
utvecklingen av förvaltningen.

Ida T. fick tillfälle att kommentera yttrandet.
JO inhämtade nytt ärendeblad den 16 februari 2017. Det framgick att nämnden
hade meddelat beslut i ärendet den 11 november 2016.
Bedömning

IPBL finns uttryckliga tidsfrister för handläggningen av ärenden om lov. Av 9
kap. 27 § PBL framgår att en byggnadsnämnd ska handlägga sådana ärenden
skyndsamt och meddela sitt beslut om lov inom tio veckor från det att den
fullständiga ansökningen kom in till nämnden. Om det är nödvändigt på grund
av utredningen i ärendet, får tiden förlängas en gång med högst tio veckor
utöver de ursprungliga tio veckorna. Sökanden ska informeras om
förlängningen och skälen för den innan den ursprungliga tiden har gått ut.
Ida T:s ansökan om bygglov kom in till nämnden den 6 april 2016. Det har inte
framkommit annat än att hennes ansökan då var fullständig. Det har inte heller
framgått att nämnden har förlängt handläggningstiden enligt 9 kap. 27 § PBL.
Nämnden skulle därför ha avgjort ärendet inom tio veckor från det att ansökan
kom in, dvs. senast den 15 juni 2016, men ärendet avgjordes först den 11
november 2016. Nämnden har förklarat dröjsmålet med hög arbetsbelastning
och bristande styrning. Sådana omständigheter ursäktar naturligtvis inte en
hantering i direkt strid med lagen (se JO 2013/14 s. 529, dnr 4086-2011).
Byggnadsnämnden ska därför kritiseras.
Jag har i ett annat ärende idag (dnr 4398-2016) utdelat kritik mot nämnden för
långsam handläggning av en ansökan om bygglov. Jag utgår från att de åtgärder
som nämnden har vidtagit för att komma tillrätta med balanssituationen leder
till resultat.

Sid 3 (4)

Dnr 5177-2016

Ärendet avslutas.

Lars Lindström
S )lmaz Fadai Vikström
I beredningen av ärendet har byråchefen (C arlotte Håkansson deltagit.
Sändlista

V

Ida T.

Byggnadsnämnden i Region Gotland (BN 2016/1179)
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4398-2016

Kritik mot Byggnadsnämnden i Region Gotland för
handläggningstiden i ett ärende om bygglov
Anmälan
Lennart S. klagade i en anmälan till JO den 19 juli 2016 på Byggnadsnämnden i
Region Gotland med anledning av långsam handläggning av en ansökan om
bygglov. Lennart S. framförde att han hade lämnat in en ansökan om bygglov
den 28 april 2016 men att han ännu inte hade fatt besked från nämnden om när
hans ansökan skulle komma att behandlas.
Utredning
JO tog del av handlingar i nämndens ärende (dnr BN 2016/1377).
JO uppmanade därefter nämnden att lämna upplysningar och yttra sig om
handläggningen i ärendet. Nämnden skulle särskilt yttra sig över hur
handläggningen förhöll sig till 9 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900),
PBL.
Nämnden beslutade den 9 november 2016 att yttra sig enligt följande:
Beskrivning av handläggningen i ärendet
Den aktuella ansökan om bygglov för "tillbyggnad av uthus" kom in till enhet
Bygg 2016-04-28. Sökanden fick meddelande om att ansökan inkommit dagen
efter, 2016-04-29.
Sökanden meddelades 2016-05-18 att:
Region Gotland far för närvarande in många bygglovsansökningar. I grunden
är det positivt att Gotland utvecklas. Det stora antalet ansökningar leder dock
till köer och att du som ansökt kan fa vänta på ditt besked. Vi har utökat
kundtjänsten för att kunna ge bättre service och vi anställer kontinuerligt fler
handläggare och inspektörer. Vi arbetar också med förbättrade arbetsrutiner
inom enheten för att vi ska kunna bli ännu bättre på att hålla de utlovade
handläggningstiderna. Hör av dig till kundtjänst om din ansökan är mycket
brådskande.
Sökanden hör av sig skriftligen 2016-08-09 och undrar hur ärendet ligger till:
Jag har från början haft konsult som hjälpt mig undvika ofullständigheter i
bygglovsärendet och han blev lovad snabb behandling när han lämnade in
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min ansökan. Mitt ärende blev bedömt som enkelt och borde vara avklarat
"på en kvart"! Nu måste jag få besked då min tidplan ser ut att gå upp i rök,
jag hade ändå lång framförhållning i min planering men den tycks inte räcka i
er senfardiga hantering. Måste jag boka av hantverkare blir min byggnation
flera år försenad. När kan mitt bygglov vara behandlat och jag har fatt
startbesked? Vem står för merkostnader för bygget? Jag behöver besked
omgående.
Sökanden far 2016-09-05 följande svar:
Ursäkta att vi inte har besvarat ditt mail förrän nu. Christian Hegardt bad mig
återkoppla till dig så att du far ett besked.
Ditt ärende har ännu inte handlagts, men bedömts vara komplett vid en första
förgranskning. Det finns några ärenden som är före i turordningen, men vi
kommer att gå igenom inkon under de kommande tre veckorna. Målet är att
vi ska kunna sortera ut de enklare ärendena så att beslut kan fattas i dem.
Exakt hur lång tid ditt ärende kommer att ta är svårt att veta utan att granska
det. Det kommer dock troligtvis att ta minst tre veckor.
Det är beklagligt att vi inte har haft möjlighet att hantera ditt ärende. Vi kan
dock inte stå för eventuella merkostnader för bygget. Rekommendationen är
att avvakta med att anlita byggare tills efter bygglov har lämnats. Dessvärre
har vi inte hunnit med ärendehanteringen i den takt som både vi och
kunderna vill, men vi siktar nu på att fa upp tempot under hösten med hjälp
av det förbättringsarbete som pågår inom enheten.
Bygglov beviljas 2016-10-13, efter en handläggningstid på 24 veckor.
(...) yttrande

Byggnadsnämnden anser inte att den långa handläggningstiden av det aktuella
ärendet på något sätt är acceptabel.
I huvudsak innebär 9 kap 27 § plan- och bygglagen att handläggningen av en
ansökan om bygglov efter det att ansökan är komplett inte ska ta längre tid än tio
veckor. Den innebär även att en bedömning av om en ansökan är komplett eller
inte ska ske skyndsamt efter det att en ansökan har kommit in och att sökanden
så snabbt som möjligt ska underrättas om på vilket sätt den inlämnade ansökan
ska kompletteras. Det är uppenbart att enhet Bygg inte har levt upp till dessa
lagfasta krav i det aktuella ärendet. Det aktuella ärendet är dessvärre inget
undantag.
Problem med långa handläggningstider för enhet Byggs ärenden har varit känt
inom Samhällsbyggnadsförvaltningen sedan en längre tid. Problemet har tagits
på stort allvar och Samhällsbyggnadsförvaltningen håller på att komma tillrätta
med det. Arbetet med att organisera om enhet Bygg och handläggningen av
enhetens ärenden påbörjades före den nu aktuella JO-anmälan och den aktuella
bygglovansökan inkom.
De långa handläggningstidema inom enhet Bygg beror i huvudsak på tidigare
brister i verksamhetens styrning och att mängden ärenden inte varit hanterbar i
förhållande till handläggarresurser. Enhet Bygg har haft många vakanser på
grund av sjukdom, föräldraledighet och personal som har slutat. Rekryteringen
av ny personal har inte hållit jämna steg med detta.
En ny ledning för Samhällsbyggnadsförvaltningen och enhet Bygg, förstärkt med
en biträdande bygglovchef, är sedan ett par månader tillbaka på plats. De tidigare
vakanta handläggartjänsterna är nu bemannade och den nya organisationen är
igång. När de nya förutsättningarna har börjat fungera som det är tänkt ska det
inte kunna hända att ett ärende inte hanteras under så lång tid som det aktuella
ärendet. Idag har vi rutiner som säkerställer att handläggare inledningsvis
skyndsamt utreder om ansökan är komplett eller inte.

Sid 2 (4)

Dnr 4398-2016

Med beaktande av det ovan anförda är bedömningen att det är svårt att rikta
kritik mot någon enskild handläggare för bristerna i handläggningen av det
aktuella ärendet eller att rikta kritik mot den nuvarande ledningen för
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kritiken bedöms dock vara befogad och viktig
för Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta till sig i arbetet med den fortsatta
utvecklingen av förvaltningen.

Lennart S. fick tillfälle att yttra sig över remissvaret.
Bedömning
IPBL finns uttryckliga tidsfrister för handläggningen av ärenden om lov. Av 9
kap. 27 § PBL framgår att en byggnadsnämnd ska handlägga sådana ärenden
skyndsamt och meddela sitt beslut om lov inom tio veckor från det att den
fullständiga ansökningen kom in till nämnden. Om det är nödvändigt på grund
av utredningen i ärendet, far tiden förlängas en gång med högst tio veckor
utöver de ursprungliga tio veckorna. Sökanden ska informeras om
förlängningen och skälen för den innan den ursprungliga tiden har gått ut.
Lennart S:s ansökan om bygglov kom in till nämnden den 28 april 2016. Det
har inte framkommit annat än att hans ansökan då var fullständig. Det har inte
heller framgått att nämnden har förlängt handläggningstiden enligt 9 kap. 27 §
PBL. Nämnden skulle därför ha avgjort ärendet inom tio veckor från det att
ansökan kom in, dvs. senast den 7 juli 2016. Ärendet avgjordes dock först den
13 oktober 2016. Nämnden har förklarat dröjsmålet med hög arbetsbelastning
och bristande styrning. Sådana omständigheter ursäktar naturligtvis inte en
hantering i direkt strid med lagen (se JO 2013/14 s. 529, dnr 4086-2011).
Byggnadsnämnden ska därför kritiseras.
Jag har i ett annat ärende idag (dnr 5177-2016) utdelat kritik mot nämnden för
långsam handläggning av en ansökan om bygglov. Jag utgår från att de åtgärder
som nämnden har vidtagit för att komma tillrätta med balanssituationen leder
till resultat.
Ärendet avslutas.

Lars Lindström
iollmaz Fadai Vikström
I beredningen av ärendet har byråchefen Qh; rlotte Håkansson deltagit.

Sändlista
Lennart S.
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Byggnadsnämnden i Region Gotland (BN 2016/1377)
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Regionens revisorer

Revisionsskrivelse
Datum 2017-03-14

Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Gymnasie- och vuxenutb. nämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Socialnämnden
Patientnämnden
Valnämnd
Överförmyndarnämnden

Offentlighetsprincipen
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC
genomfört en granskning av offentlighetsprincipen. En tidigare granskning av
offentlighetsprincipen genomfördes år 2015 avgränsat till regionstyrelsen, tekniska nämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Föreliggande granskning
syftar dels till att följa upp föregående granskning med avseende på de brister
och rekommendationer som lämnades i revisorernas skrivelse till nämnderna
daterad 2015-03-04. Dels att bedöma om regionens övriga nämnder lever upp
till bestämmelserna om offentlighetsprincipen i lagstiftningen.
Efter genomförd granskning är den sammantagna revisionella bedömning
att regionstyrelsens och nämndernas hantering av allmänna handlingar inte
är helt ändamålsenlig.
Bedömningen bygger främst på att flera av regionens regler och riktlinjer är
föråldrade och bör ses över för att möta kraven i nu gällande lagstiftning och
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av offentlighetsprincipen. En tidigare granskning av offentlighetsprincipen genomfördes år
2015 avgränsat till regionstyrelsen, tekniska nämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Denna granskning syftar dels till att följa upp föregående granskning med avseende
på de brister och rekommendationer som lämnades i revisorernas skrivelse till nämnderna daterad 2015-03-04. Dels att bedöma om regionens övriga nämnder lever upp till bestämmelserna om offentlighetsprincipen i lagstiftningen.
Efter genomförd granskning är vår sammantagna revisionella bedömning att regionstyrelsens och nämndernas hantering av allmänna handlingar inte är helt ändamålsenlig. Bedömningen grundar sig i vår bedömning av respektive kontrollmål som redovisas nedan.

Kontrollmal

Bedömning

Motivering

Det finns ändamålsenliga regler och riktlinjer
i Regionen avseende
hantering av allmänna
handlingar.

Ej uppfyllt

Flera av regionens regler och
riktlinjer är föråldrade och bör
ses över för att möta kraven i nu
gällande lagstiftning. Exempelvis är regionens arkivreglemente
från 1992. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens dokumenthanteringsplan är från
2006 och motsvarande plan för
Hälso- och sjukvårdsnämnden
är från 2008. Sedan dess har
organisationsförändringar i regionen och ny lagstiftning trätt i
kraft, vilket ställer krav på anpassning av riktlinjerna.

Berörd personal har givits tillräckliga förutsättningar för att hantera allmänna handlingar.

I allt väsentligt uppfyllt

Lagstiftning och Regionens regler och riktlinjer tillämpas.

Delvis uppfyllt

Vår bedömning är att berörd
personal har givits tillräckliga
förutsättningar för att hantera
allmänna handlingar. Berörd
personal får genom intränat
tillgång till regler, riktlinjer och
rutiner för hantering av allmänna handlingar. Vidare är vår
bedömning att den centrala registraturen får tillräckligt med
kompetenshöj ande insatser för
att hantera sina uppgifter.
Vår bedömning utifrån stickprovsgranskningarna är att
kontrollmålet är uppfylls för
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I allt väsentligt uppRegionen har anpassat
sig till den nya informat- fyllt
ionsteknikens krav exempelvis avseende epost, sms och sociala
medier.

1.1.

samtliga nämnder som prövats
bortsett från byggnadsnämnden.
Den sistnämnda har inte besvarat vår inskickade fråga. Vi finner att Kultur- och fritidsnämnden efter 14 dagar inte har besvarat vår fråga, vilket är en
brist. Tekniska nämnden har
brustit avseende att nämnden
inte har lämnat en besvärshänvisning vid vägran om utlämnande av allmän handling.
Vår bedömning är att regionen i
allt väsentligt har anpassat sig
till den nya informationsteknikens krav vad gäller e-post, sms
och sociala medier. Det finns
riktlinjer för hur allmänna
handlingar som inkommer eller
upprättas genom sms, telefon, epost och sociala medier ska hanteras.

Rekommendationer

Regionens riktlinjer som berör hanteringen av allmänna handlingar står inte i strid med
gällande lagstiftning. Däremot rekommenderar vi styrelsen och samtliga nämnder en
översyn av arkivreglementen och dokumenthanteringsplaner i syfte att harmonisera dessa
med nuvarande organisationsstruktur och nu gällande lagstiftning.
Vår uppfattning utifrån vår tolkning av dokumenthanteringsplanernas syfte att dessa ska
vägleda verksamheternas hantering av allmänna handlingar. För att skapa en effektiv politisk styrning och ordning och reda i hanteringen av allmänna handlingar bör dessa dokument därför med jämna mellanrum ses över av respektive nämnd.
Vår uppfattning är att en översyn av arkivreglemente och dokumenthanteringsplaner även
kan bidra positivt till att förtydliga vilka gallringsrutiner som gäller för allmänna handlingar som inkommer via sociala medier.
Vi anser att nämnderna kan stärka sin politiska styrning av hanteringen av allmänna
handlingar. Ett sätt för nämnden att göra det är att fatta beslut om de mest väsentliga
riktlinjerna, som exempelvis dokumenthanteringsplanen.
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Inledning
1.2.

Bakgrund

Offentlighetsprincipen innebär att myndigheternas verksamhet så långt som möjligt ska
ske i öppna former. Ett uttryck för offentlighetsprincipen är principen om handlingsoffentlighet. För att garantera insyn i riksdagens, regeringens och de kommunala förvaltningsmyndigheternas arbete har principen om handlingars offentlighet skrivits in i en av
grundlagarna, tryckfrihetsförordningen. Handlingsoffentligheten ger var och en rätt att
begära att få del av allmänna handlingar, vanligtvis utan att behöva tala om varför eller
vem man är. Syftet är att det offentliga ska kunna granskas för att motverka maktmissbruk, korruption och undermålig hantering av de offentliga medlen.
PwC genomförde år 2015 en granskning av hur regionstyrelsen, tekniska nämnden samt
barn- och utbildningsnämnden hanterat offentlighetsprincipen. Denna granskning syftar
dels till att följa upp föregående granskning med avseende på de brister och rekommendationer som lämnades i revisorernas skrivelse. Dels att bedöma om regionens övriga
nämnder lever upp till bestämmelserna i offentlighetslagstiftningen, med särskilt avseende på fem aspekter:
•

Kommunikationen av offentlighetsprincipen:
o

Riktat till anställda inom nämnden

o

Riktat till medborgare

•

Registrering av allmän handling

•

Förvaring av allmän handling

•

Utlämnande av allmän handling

•

Hantering av sekretessbelagda handlingar

1.3.

Revisionsfråga

Granskningen ämnar att besvara revisionsfrågan:
•

Är regionstyrelsens och nämndernas hantering av allmänna handlingar ändamålsenlig och därmed i linje med kraven i Offentlighets- och Sekretesslagen?

1.4.

Kontrollmål

För att besvara revisionsfrågan tillämpas följande kontrollmål:
•

Det finns ändamålsenliga regler och riktlinjer i Regionen avseende hantering av
allmänna handlingar.

•

Berörd personal har givits tillräckliga förutsättningar för att hantera allmänna
handlingar.

•

Lagstiftning och Regionens regler och riktlinjer tillämpas.
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•

1.5.

Regionen har anpassat sig till den nya informationsteknikens krav exempelvis avseende e-post, sms och sociala medier.

Avgränsning, disposition och metod

Granskningen omfattar Regionstyrelsen och samtliga nämnder.
Rapporten är indelad i två delar. I kapitel 3 följs regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden upp utifrån de rekommendationer som lämnades i revisorernas skrivelse efter föregående granskning. I kapitel 4 beskrivs granskningsresultatet avseende övriga nämnder.
Granskningen har genomförts genom intervjuer med ansvariga tjänstemän och registratorer. Vidare har styrande dokument och stickprov av utlämnande av allmänna handlingar
samt inkommande frågor till regionen genomförts. För uppföljningen av regionstyrelsen,
tekniska nämnden samt barn- och utbildningsnämnden har telefonintervjuer genomförts
med nämndsekreterare och berörda tjänstemän/chefer samt en förtroendevald.
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2.

Om allmänna handlingar

Tryckfrihetsförordningen (2 kap TF) är den grundlag som reglerar definitionen av vad
som utgör en allmän handling. Som en del av offentlighetsprincipen har allmänheten rätt
att ta del av myndigheters allmänna handlingar. I offentlighets- och sekretesslagen 5 kap
2 § framgår vidare att allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till
eller upprättats hos en myndighet. Myndighet likställs här med beslutande kommunal
församling.
En allmän handling definieras enligt Tryckfrihetsförordningen som en med "framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel". En allmän handling kan alltså vara ett papper
som inkommit eller upprättats, det kan vara en ljudinspelning, ett e-postmeddelande eller
ett sms. En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten eller om den anses som
inkommen till, eller upprättad hos myndigheten. Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna handlingar.
Brev eller annat meddelande som är ställt personligen till den som innehar befattning vid
myndighet anses som allmän handling, om handlingen gäller ett ärende eller annan fråga
som ankommer på myndigheten och inte är avsedd för mottagaren endast som innehavare av annan ställning. Ett meddelande riktat till en anställd i regionen i egenskap av
denne som privatperson är alltså normalt sätt inte att betrakta som en allmän handling
enligt lagstiftningen.
En allmän handling kan vidare vara offentlig eller hemlig. Av kapitel 5 i offentlighets- och
sekretesslagen framgår att allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in
eller upprättats hos en myndighet, med vissa undantag. Handlingar som inte omfattas av
sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats. Om det vidare är uppenbart att den allmänna handlingen är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet så behöver den
varken registreras eller hållas ordnad.
I kapitel 5, § 5 anges hanteringen vid sekretessmarkering, d.v.s. om det kan antas att en
uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut på grund av en bestämmelse om sekretess,
får myndigheten markera detta genom särskild anteckning på handlingen eller införs i
handlingen (om handlingen är elektronisk). Anteckningen ska ange: tillämplig sekretessbestämmelse, datum då anteckningen gjordes och den myndighet som gjort anteckningen
Kapitlen 7-43 handlar om bestämmelser om sekretess, bl a allmänna bestämmelser (kapitel 7-14), sekretess till skydd för allmänna intressen (kapitel 15-20) samt sekretess till
skydd för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden (kapitel 21-40).
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3.

Uppföljning av tidigare granskning

Efter den tidigare granskningen som genomfördes i början av år 2015 lämnade revisorerna ett antal rekommendationer till regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och
tekniska nämnden. Dessa sammanfattas i punktform nedan. I efterföljande avsnitt presenteras resultatet av uppföljningen för respektive nämnd, dvs. respektive nämnds svar på
revisorernas skrivelse samt den här granskningens iakttagelser och bedömningar.
3.1.1.
Revisorernas rekommendationer i skrivelsen 2015-03-04
Efter föregående granskning av offentlighetsprincipen lämnade revisorerna följande rekommendationer till regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, samt tekniska
nämnden:

1

•

Regionens hemsida bör kompletteras med information om registraturens öppettider. (Berör regionstyrelsen1)

•

Regionens riktlinjer bör förtydligas med avseende på handlingar som inkommer
via sociala medier. (Berör regionstyrelsen)

•

Efterlevnaden avseende tekniska nämndens rutinbeskrivning för sekretessbelagda
handlingar kan förbättras vad avser förvaringen alternativt att översyn görs av rutinbeskrivningen i de fall nuvarande praxis för förvaring av pågående ärenden inte
stämmer överens med fastställd rutin. (Berör tekniska nämnden)

•

Barn och utbildningsnämnden förvarar många sekretessbelagda ärenden ute hos
handläggarna. Trots att vi utifrån enkätsvaren ser att handläggarna är medvetna
om hur de ska förvara dem bör rutinen ses över så att handlingarna skickas till registraturen för att på så sätt samla/förvara samtliga sekretessbelagda handlingar
på ett ställe. (Berör barn- och utbildningsnämnden)

•

Förvaring av sekretessbelagda handlingar i det centrala arkivet kan behöva ses
över för att säkerställa att inte obehöriga får tillgång till akten. (Berör regionstyrelsen)

•

Skriftliga fullmakter och/eller överenskommelser bör tas fram för att säkerställa
hanteringen av inkomna handlingar vid medarbetares frånvaro. (Berör regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden).

Vårt förtydligande

Mars 2017
Region Gotland
PwC

8 av 38

Granskning av tillämpningen av offentlighetsprincipen

3.2.
3.2.1.

Regionstyrelsen
Regionstyrelsens svar

Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2015-05-28, § 169, att avge följande svar
avseende de rekommendationer som anges ovan:
Det revisionskriterium som anges som delvis uppfyllt berör sociala medier, där det i
rapporten anges att det saknas dokumenterade rutiner vad gäller hantering av inkommande och utgående handlingar via sociala medier. Ledningskontoret anser att den
riktlinje daterad 15 juni 2011, Riktlinjer för användning av sociala medier, gott och väl
lever upp till krav på dokumenterad och antagen riktlinje.
Möjligen kan formulering ar vid kommande revideringar av riktlinjerna förtydligas, till
exempel att inlägg juridiskt kan motsvara inkommen handling. Vid genomgång av revisionsrapporten i kommunikationsnätverk kommer att redovisas hur "Riktlinjerför
användning av sociala medier" tillämpas korrekt och diskuteras behov av revidering.

3.2.2.
Uppföljning av rekommendationerna
Sociala medier
Region Gotland har en Facebook-sida samt en rad underliggande sociala medier-sidor2.
Den övergripande Facebook-sidan sköts av regionstyrelsens förvaltning.
Riktlinjerna för sociala mediers, fastställd av ledningskontoret 15 juni 2011, anger att förvaltningschefen måste godkänna medarbetares användning och skapande av sociala medier-kanaler i tjänsten. Riktlinjerna antogs av regionstyrelsen på sammanträdet 2011-0830, § 236.
Riktlinjerna anger vidare att den som sköter ett konto på sociala medier ska övervaka och
moderera kanalen/sidan dagligen. Det anges vidare att Region Gotland är juridiskt ansvarig för allt som skrivs på sidan och det är därför viktigt att olämpligt eller olagligt material
omedelbart avlägsnas. Enligt riktlinjerna ska avpublicerat eller raderat material sparas
och registreras. Sekretessbelagda uppgifter, integritetskränkande personuppgifter, förtal,
förolämpningar, hets mot folkgrupp eller upphovsrättsskyddat material är exempel på
olagliga publiceringar. Enligt riktlinjerna ska även reklam avpubliceras, men behöver inte
sparas och registreras.
Det framgår av riktlinjerna att den som sköter ett konto på sociala medier ansvarar för att
hantera inkomna synpunkter och frågor. Frågor som inkommer via sociala medier besvaras lämpligen på samma plats, och eftersom sociala medier präglas av snabbhet bör det
ske skyndsamt.
De intervjuade bedömer riktlinjerna som ändamålsenliga.
Den som sköter ett konto på sociala medier ska även registrera inlägg. Enligt riktlinjerna
krävs inte registrering i alla fall, men om ett inlägg tillför ett ärende något, eller ger upphov till ett nytt ärende, ska det diarieföras och sparas. Vidare ska enligt riktlinjerna den
ansvarige se till att en ersättare tar vid under ledighet eller annan frånvaro.
2
3

Se http://gotland.se/socialamedier
Riktlinjer för användning av sociala medier, daterad 15 juni 2011.
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Sekretessbelagda handlingar i det centrala arkivet
Arkivet som registraturen ansvarar för uppges vara låst. Endast tre nycklar finns och
dessa förvaras i sin tur på låsta avdelningar. Det finns även ett elektroniskt passeringssystem som bara tillåter behörig personal att passera in till registraturen och arkivet. Systemet registrerar vem som går och vilken tid passage skett.
Fullmakter för hantering av handlingar
Det finns skriftliga riktlinjer om att enhetscheferna inom regionen har ansvaret att se till
att handlingar är tillgängliga även när medarbetare är sjuka eller på semester. Blanketter
för skriftliga fullmakter och öppningsmedgivanden för enskilda medarbetares post och
epost finns tillgängliga via intranätet. Alla som anställs ska skriva på dessa medgivanden
men sedan är det upp till respektive enhetschef att rutiner finns så att handlingar är tillgängliga även när medarbetare är på semester eller sjukskrivna.
Registraturens öppettider
Registraturens öppettider finns fortfarande inte synliggjorda på hemsidan. Det uppges
vara ett medvetet val att inte presentera telefonnummer till specifika registratorer på
hemsidan utan istället hänvisas besökare till växeln.

3.2.3.

Vår bedömning

Vår bedömning är att regionstyrelsen har vidtagit åtgärder som vi bedömer som tillfredställande på två av punkterna i revisorernas skrivelse efter föregående granskning. Dessa
gäller förvaring av sekretessbelagda handlingar i närarkivet4 vid den centrala registraturen samt skriftliga fullmakter för hantering av allmänna handlingar vid medarbetares
frånvaro.
Vad gäller regionens riktlinjer för hantering av handlingar som inkommer via sociala medier kan vi konstatera att regionstyrelsens vid tillfället för den föregående granskningen
redan hade utfärdat sådana riktlinjer. Vår bedömning är att dessa riktlinjer i allt väsentligt
är ändamålsenliga.
Vi kan inte se att regionstyrelsen har kompletterat med information om registraturens
öppettider.

3.2.4.

Rekommendationer

Utifrån våra iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi regionstyrelsen följande
åtgärder:
•

Regionstyrelsen bör komplettera hemsidan med information om registraturens
öppettider.

•

Regionstyrelsen (och de nämnder som använder sociala medier) bör bedöma och
värdera risker, samt om nödvändigt vidta åtgärder som följer av att finnas på externa sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram och Youtube). Vi har exempelvis
identifierat följande risk:

4

1 den tidigare granskningen benämndes detta arkiv för centralarkiv. Närarkiv är en mer korrekt
benämning.
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o Användare på bl.a. Facebook kan lämna skriftliga inlägg på regionens Facebook-sida (blir inkommande allmän handling).
o Användare på Facebook har även behörighet att redigera eller ta bort sina
egna skriftliga inlägg (den allmänna handlingen förstörs).
o

Detta innebär att allmänna handlingar som inkommit till regionen kan gå
förlorade utan att regionen har sparat handlingarna på annat sätt.

3.3.

Barn- och utbildningsnämnden

3.3.1.

Barn- och utbildningsnämndens svar

Barn- och utbildningsnämnden beslutade på sitt sammanträde 2015-04-29, § 39, att vidta
följande åtgärder med anledning av revisorernas skrivelse.
Utbildning i ärendehanteringssystemet u>3d3, så att sekretessbelagda handlingar/ärenden hanteras av handläggarna elektroniskt och den fysiska handlingen förvaras
på ett och samma ställe i registraturen.
Utbildning ges till såväl anställda på den centrala förvaltning en som till rektorer och
skolassistenter. Utbildningen av handläggare på den centralaförvaltningen har påbörjats och ges enligt principen learning by doing dvs. lära genom att göra. När sekretessbelagda ärenden ska hanteras görs genomgång av ärendets administrativa hantering.
En första utbildning av skolassistenter kommer att genomföras den 23 april.
Kontakter kommer att tas med ledningskontoret, som är beställare gentemot den centrala registraturen och arkivet, i syfte att säkerställa att inte obehöriga ges tillgång till
nämndens sekretessbelagda akter.
Inför sommarsemestern, år 2015, tas skriftlig a fullmakter fram för att säkerställa hanteringen av inkomna handlingar. Samtliga medarbetare på den centralaförvaltningen
ges information om handläggarens ansvar för personadresserad post. Chefenförförskolan och chefen för grundskolan svarar för att motsvarande information ges förskolechefer och rektorer. Information kommer även att ges elevassistenterna i samband med
utbildning den 23 april.
Även om rutiner för postöppning finns i stor utsträckning, 96 % av respondenterna i den
undersökning som PwC genomfört anger att de har någon form av rutin för postöppning vid semester eller längre frånvaro, så säkerställer framtagande av skriftlig fullmakt ytterligare befintliga rutiner samtidigt som frågan aktualiseras i och med att erbjudande om fullmakt görs.
I övrigt hänvisas till fortsatt samarbete med regionstyrelsen/ledningskontoret.

3.3.2.

Uppföljning av rekommendationerna

I intervju med förvaltningschef och nämndsekreterare anges att samtliga åtgärder har
genomförts enligt nämndens beslut. Nämnden har inte följt upp att beslutade åtgärder
har vidtagits. Däremot anges i intervjuerna att ordföranden har informerats vid nämnberedningsträffar med förvaltningschef om att åtgärderna har genomförts.
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•

Utbildningar för handläggare i wsds har genomförts, samt för skolassistenter vad
gäller hantering av sekretessbelagda ärenden.

•

Numera förvaras den sekretessbelagda akten, när det gäller centrala förvaltningens ärenden, i arkiv. Den enskilda handläggaren handlägger ärendet utifrån den
digitala, scannande handlingen.

•

Om en handläggare på den centrala förvaltningen har fysiska handlingar med sekretess så förvaras dessa handlingar i ett arkivskåp som endast nämndsekreteraren
har nyckel till.

•

När det gäller ärenden med sekretess som hanteras på skolorna/ute i verksamheterna så förvaras den fysiska akten i verksamheten.

•

För att säkerställa att inte obehöriga får tillgång till nämndens sekretesshandlingar
har kortläsare införts vid den centrala registraturens närarkiv (se avnistt 3.2.2).

•

Avseende personaladresserad post har information givits till berörda och postöppingsmedgivande har distribuerats. Samtliga medarbetare på den centrala förvaltningen har undertecknat medgivanden om öppnandet av personadresserad
post tills vidare.

•

Anvisningar om hantering av post och epost genom fullmakter mailas ut till alla
anställda av IT-avdelningen.

3-3-3-

Vår bedömning

Utifrån vår uppföljning kan vi konstatera att nämnden har säkerställt att samtliga brister
och rekommendationer som framfördes av revisorerna efter den förra granskningen har
hanterats av nämnden på ett i allt väsentligt ändamålsenligt sätt.

3.4.

Tekniska nämnden

Vad gäller tekniska nämnden kan berörd förvaltningspersonal inte finna att ett svar på
revisorernas skrivelse har lämnats per den 2 mars 2017. Eftersökningar har gjorts av förvaltningen utan att finna något resultat. Utifrån intervjuerna och granskning av nämndens protokoll kan konstateras att tekniska nämnden inte har behandlat revisorernas
skrivelse. Något underlag i form av en tjänsteskrivelse kan inte heller finnas av berörd
personal i tekniska nämnden. Vår sökning i regionens diarium på webben ger en träff som
indikerar att revisorernas skrivelse registrerades 2015-03-06 med diarienummer TN
2015/529:1. Det framgår dock inte vad som har hänt med skrivelsen efter att den registrerades.

3.4.1.

Uppföljning av rekommendationerna

Utifrån intervjuerna framgår att rutinerna avseende registrering av sekretessbelagda
handlingar har förändrats så att sekretessbelagda handlingar registreras i Treserva. Handläggarna förvarar originalhandlingar i låsta skåp på plats hos dem. Detta gäller för färdtjänst och sjukhustrafik. I intervjuerna framgår att de sekretessärenden som registreras i
registreras av den centrala registraturen och att de fysiska akterna förvaras där.
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Regionarkivet genomförde en tillsyn av tekniska nämndens arkiv i december 2015 som
resulterade i en rapport som beskriver allvarliga brister i arkivvården. Vissa av punkterna
stämmer direkt överens med revisorernas rekommendationer efter den förra granskningen. Arkivmyndigheten föreslog bl.a. ett program om tio punkter som behöver åtgärdas:
1. Arkivlagens §§ 5-6 och regionens arkivreglemente bör användas som en grund för
förbättringsarbete.
2. Tekniska nämndens arkivorganisation ses över. Namnuppgifter på arkivredogörare rapporteras till regionarkivet.
3. Rutiner för registrering och hantering av handlingar som innehåller sekretessbelagd information ses över.
4. Förvaltningen behöver inventera vilka system som används för registrering och
hantering av handlingar (inkl ritningar) och ärenden och hur information som ska
bevaras säkerställs för framtiden.
5. Tekniska nämndens arkivbeskrivning från 2005 revideras.
6. Tekniska nämndens dokumenthanteringsplan från 2007 revideras.
7. Gallringsbeslut utifrån råd om bevarande och gallring fattas av nämnden, efter
remiss till regionarkivet. Beslutad gallring verkställs regelbundet. I samband med
gallringen upprättas ett gallringsbevis som skickas till regionarkivet för kännedom.
8. I arkivvården ingår det enligt arkivlagen att upprätta en systematisk arkivförteckning. Förteckningen uppdateras efterhand och ska följa med leveranser av handlingar som förvaltningen vill överlämna till regionarkivet. (Undantagna är äldre
pärmar och boxar som innehåller handlingar och ärenden som är avslutade i Visby
stad senast 31 december 1970. De kan överlämnas oordnade tillsammans med
ifylld följesedel).
9. Förvaltningen bör snarast möjligt se över sina rutiner när det gäller den fysiska informationssäkerheten. Den enda lokal som är byggd för att vara en godkänd arkivlokal, klarar för närvarande inte gränsvärdena för fukt och värme. Det måste omedelbart åtgärdas.
10. De handlingar som förvaras i en lokal med fuktskador bör flyttas till ett torrt utrymme och torkas. Handlingarna måste vara torra och helt fria från eventuella
mögelsporer innan de blandas med andra handlingar.
Av intervjuerna framgår att nämnden inte har fått kännedom om tillsynsrapporten eller
bristerna som tillsynsrapporten tar upp. Nämnden har inte heller fått kännedom om revisorernas skrivelse. Inte heller ordförande har fått kännedom om tillsynsrapporten. Detta
gäller per 2017-03-06.

3.4.2.

Vår bedömning

Vår bedömning är att tekniska nämndens förvaltning har åtgärdat revisorernas rekommendation om att tydliggöra hur sekretessbelagda ärenden ska förvaras och därmed har
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samtliga rekommendationer som i den föregående granskningen ankom på tekniska
nämnden hanterats och åtgärdats.
Vi har inte varit på plats för att med egna ögon betrakta tekniska nämndens praktiska
hantering av allmänna handlingar i denna uppföljning. Vi har dock fått till oss information som vi bedömer är relevant att lyfta i denna rapport. Region Gotlands arkivmyndighet
genomförde i december 2015 en tillsyn av tekniska nämndens arkivvård. Tillsynsrapporten visar på mycket allvarliga brister vad gäller förvaringen av allmänna handlingar, men
även registreringen. I viss mån återupprepas bristerna och rekommendationerna som
påtalades av revisorerna efter den föregående granskningen 2015. Åtgärderna som tillsynsmyndigheten föreslog år 2015 har enligt de intervjuade inte åtgärdats per den 201703-02. Nämnden har inte heller fått kännedom om tillsynen eller tillsynsrapporten, trots
att denna var ställd till nämnden.
Vidare ser vi stora brister i hur revisorernas skrivelse har hanterats. Tekniska nämndens
förvaltning kan inte hitta att nämnden har fått skrivelsen till sig eller att nämnden eller
förvaltningen har avgett ett yttrande i frågan. Det är oklart vad som har hänt efter att skrivelsen inkommit till nämndens förvaltning. Vi anser att detta är en allvarlig brist vad gäller hanteringen av allmänna handlingar som inte ska kunna inträffa om rutiner, kunskap
och efterlevnad av dessa följs.
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4.

Granskning av övriga nämnder

l detta kapitel beskriver vi våra iakttagelser och bedömningar utifrån övriga nämnder.
Inledningsvis beskriver vi organisationen utifrån vår gransknings fokus på registratorsfunktionen.

4.1.

Organisation

4.1.1.

Generellt om myndigheters registratorsfiinktion

Varje förvaltningsmyndighet bär ansvaret för att dess allmänna handlingar hanteras på ett
ändamålsenligt sätt. Registratorsfunktionen - den funktion som hanterar förvaltningsmyndighetens post, registrering och expediering av allmänna handlingar - är därmed
väldigt viktig för att upprätthålla insyn och ordning bland de allmänna handlingar som
upprättas och inkommer hos en myndighet. Syftet med att upprätthålla insyn och ordning
och reda bland myndigheters allmänna handlingar är att värna möjligheten för allmänheten att ta del av och granska hur de offentliga verksamheterna bedrivs, vilket är centralt
för demokratins välmående.

4.1.2.

Region Gotlands registratorsfunktion

Regionen har sedan 2010 haft en gemensam, centralt placerad registratur. Totalt finns det
åtta heltidsanställda registratorers som servar styrelsen och samtliga nämnder exklusive
överförmyndarnämnden, patientnämnden och valnämnden. De sist nämnda nämnderna
sköter sin egen registrering, diarieföring och arkivering. Var och en av registratorerna har
internt tilldelats huvudansvaret för en specifik nämnd och är sedan första och andra ersättare för två andra nämnder. Samtliga använder diarie- och ärendehanteringssystemet
wsds för registrering av allmänna handlingar. Fysiska akter finns hos den centrala registraturen för samtliga nämnder förutom för kultur- och fritidsnämnden, byggnämnden
och hälso- och sjukvårdsnämnden. I intervjuerna uppges att de fysiska akter som finns
hos den centrala registraturen aldrig lånas ut till handläggarna bortsett från om de behöver kopiera något i akten.
Den centrala registraturen var t.o.m. utgången av år 2016 organiserad under Serviceförvaltningen tillsammans med bland annat regionarkivet, och växeln. Vid årsskiftet
2016/2017 upphörde serviceförvaltningen och ledningskontoret att existera och den nya
förvaltningen regionsryrelseförvaltningen bildades. Registraturen leds av en enhetschef
som även är chef för arkivet och växeln. Omsättningen på enhetschefer för registraturen
uppges i intervjuerna ha varit hög. Sedan registraturen centraliserades 2010 har fem enhetschefer innehaft rollen.
Innan år 2010 tillhörde varje registrator i Region Gotland en specifik nämnd och satt placerade fysiskt på plats tillsammans med nämndens övriga kansliverksamhet. Detta är den
dominerande organisationsformen i många andra kommuner, landstig/regioner.

5

1 Region Gotland benämns dessa registratorer som dokumentcontrollers
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Registraturens arbete och vilka tjänster de ska leverera till respektive nämnd har fram
t.o.m. år 2016 styrts av en skriftlig överenskommelse mellan ledningskontoret och serviceförvaltningen. Enligt överenskommelsen ansvarade registraturen för att:
•

Ta emot inkommande post adresserad till förvaltning alt. nämnd inom Region
Gotland,

•

Preparera, scanna och granska post som ska registreras,

•

Bevaka registratorsbrevlådor,

•

Registrera ärenden och handlingar i ärendehanteringssystemet WsDs,

•

Ansvarar för utlämning av allmänna offentliga handlingar som finns registrerade
iWsDs. Undantaget i de fall oklarheter eller begäran om stor mängd handlingar
begärs ut då respektive verksamhet kontaktas.

•

Utlämnande av allmän handling som omfattas av sekretess bedöms av verksamhet
i respektive nämnd,

•

Följa lagstiftningens krav på registrering av handlingar,

•

Skapa en effektiv rutin för registrering inom Region Gotland,

•

Upprätthålla en god kommunikation med förvaltningarna inom region Gotland,

•

Utskrift av digitala handlingar som ska bevaras,

•

Sammanställa årsdiarium,

•

Öppna personadresserad post ställd till Region Gotland, Visborg, utifrån givna
fullmakter.

I samband med omorganisationen 2016/2017 löpte överenskommelsen ut. Vid intervjuerna uppges att ingen ny överenskommelse är på plats i nuläget. Registraturen har därför
fortsatt enligt det tidigare avtalet i avvaktan på eventuella nya direktiv eller överenskommelser.
Vid intervjuerna uppges av samtliga registratorer att nämndsekreterarna är registratorernas huvudsakliga ingång och kontaktyta till nämnden och des verksamhet.
Registraturens huvudsakliga riktlinjer för registratursarbetet uppges vara den så kallade
tjänstekatalogen. Katalogen beskriver vilken service och vilka uppgifter som ska ges till
respektive nämnd och regionens systemansvarig uppges ha varit drivande i dess framtagande. Katalogen uppges vara ett levande dokument som registraturen tillsammans med
nämndsekreterarna arbetat fram. Tidigare enhetschef uppges har varit delaktig när arbetet startade men på grund av chefsomsättningen så har deras deltagande inte fått någon
kontinuitet. Chefsledet över enhetschefen uppges vid intervjuerna vara införstådda med
dokumentets innehåll. Dokumentet har inte beslutats av styrelsen eller någon nämnd.
Registratorerna har huvudansvaret för registrering av inkommande handlingar men beroende på nämnd så varierar det hur mycket nämndsekreterarna deltar i registreringsarbetet. Ansvarsfördelningen mellan nämnd och registratur uppges överlag fungera enligt
överenskommelse. Vad gäller exempelvis registrering av sekretessbelagda uppgifter ska
den centrala registraturen sekretessmarkera ett ärende när det registreras i
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Nämndsekreteraren har sedan i uppgift att bedöma om sekretessmarkeringen ska tas bort
eller ligga kvar.
Vid intervjuerna uppges det inte finnas några specifika krav från nämnderna och styrelsen
om hur snabbt frågor ska besvaras eller handlingar hanteras. Registraturen har istället
valt att sätta upp egna krav att ärende ska hanteras samma dag som de inkommer i största
möjliga mån. Det ska enligt de intervjuade registratorerna vara rent i inkorgen innan man
går hem. I de mest "handlingstunga" nämnderna uppges det av registratorerna komma in
handlingar dygnet runt, men generellt bedöms detta krav kunna uppfyllas enligt registratorernas egen bedömning.
Registraturen har fastslagna servicetider för allmänheten som innebär att registratorerna
fram tills klockan tre helgfri vardag ska vara tillgänglig för allmänheten via telefon.
Antalet inkommande handlingar varierar från nämnd till nämnd. Det finns generella regler för gallring av handlingar i regionens övergripande dokumenthanteringsplan, dessa
regler omfattar sparn, reklam och liknande. Om registratorerna är osäkra på huruvida ett
ärende ska registreras eller inte så skickas handlingen till ansvarig handläggare som gör
en bedömning. Enklare frågor hålls ordnade under kortare perioder, tre till sex månader
innan dessa gallras rutinmässigt.
Registraturen uppger att de diarieför ett stort antal frågor/synpunkter från allmänheten.
Därtill kommer ett antal frågor/synpunkter från allmänheten som registreras via Region
Gotlands synpunktshantering på hemsidan6.
Vid intervjuerna uppges att fördelarna med en samlad och centralt placerade registratur
är att registratorerna i större utsträckning kan gå in och stötta varandra i arbetet. Det
uppges i princip alltid finnas en kollega som kan hoppa in och ta över om en registrator
blir sjuk eller går på semester. Ytterligare en fördel som lyfts fram med den nuvarande
organisationen är att den totala kompetensen hos registratorerna ökar då nyanställda kan
lära av de mer erfarna samtidigt som registratursarbetet blir mer likriktat.
Vid intervjuerna framkommer även att det finns ett par nackdelar med den centraliserade
organisationen. Den tydligaste av dessa är att registratorerna skiljs från den verksamhet
de ska arbeta för. Detta uppges i viss mån bidra till att registratorerna får en minska personal- och verksamhetskännedom.

4.2.

Regler och riktlinjer

Kontrollmål: Det finns ändamålsenliga regler och riktlinjer i Regionen avseende
hantering av allmänna handlingar.

4.2.1.

Regionövergripande riktlinjer

Vi har tagit del av ett antal dokument som utgör regionens övergripande riktlinjer och
rutiner avseende handläggning vid registrering, utlämning och övrig hantering av allmänna handlingar. Dessa övergripande dokument omfattar samtliga verksamheter inom
regionen. Respektive nämnd eller verksamhet behöver beroende på den egna verksamheten även ta fram specifika interna riktlinjer för att komplettera de övergripande dokumen6

http://www.gotland.se/71408
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ten. Merparten av styrdokumenten som beskrivs i den tidigare revisionsrapporten om
offentlighetsprincipen gäller även vid detta granskningstillfälle.
Nedan redovisas de riktlinjer som mottagits och deras innehåll:
•

"Arkivreglemente" (Antaget av kommunfullmäktige 1992-12-14)

Dokumentet beskriver de grundläggande bestämmelserna om arkivvård i regionen. I arkivreglementet anges även att varje myndighet (vilket är att likställa med nämnd) ska redovisa sitt arkiv dels genom en systematisk arkivförteckning över de handlingar som tillhör myndighetens arkiv (arkivförteckning), dels genom en kortfattad information om
vilka slags handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning).
Varje myndighet skall också upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar,
hur dessa hanteras samt gallringsföreskrifterna för de allmänna handlingarna (dokumenthanteringsplan) .
•

"Information till handläggare i WsDs" (upprättad november 2013)

är regionens ärendehanteringssystem som samtliga verksamheter använder (med
fåtal undantag). Dokumentet beskriver merparten av riktlinjerna gällande registrering och
handläggning av ärenden och dokument i systemet. Dokumentet går även igenom offentlighetsprincipen och allas rätt att ta del av allmänna handlingar. Dokumentet definierar
vad en allmän handling är, vad som anses vara en inkommande handling samt beskriver
principerna om offentliga och sekretessbelagda handlingar.
Dokumentet beskriver även förfarandet för att klassa handlingar som sekretessbelagda,
vem som ska pröva utlämnandefrågan och hur avslag på utlämnandeförfrågan ska hanteras.
•

"Riktlinjer för IT-användning inom Region Gotland" (Fastställd 20 maj 2014 av
regiondirektör)"

Dokumentet beskriver kortfattat de riktlinjer som gäller för IT-användning inom regionens verksamhet. Detta inkluderar hantering och användande av e-post. Riktlinjerna uppges i dokumentet vara giltiga till 2016-12-31.
•

"Råd vid hantering av begäran om utlämning av e-post, e-postloggar och epostadresser" (framtagen av ledningskontoret november 2015)

Dokumentet beskriver rutiner vid begäran om utlämning av e-post, e-postloggar och epostadresser. Detta inkluderar definition av vad som kan ses som allmän handling i sammanhanget. Dokumentet beskriver även kortfattat gallringsreglerna som gäller för e-post.
Det finns även riktlinjer som mer i detalj beskriver hanteringen av sms och epostmeddelanden, se Riktlinjer för ärendeprocess, daterad 2016-02-23. Enligt dessa riktlinjer som finns på Regionens intränat ska sms och e-post som är allmänna handlingar
hanteras likadant som om de inkommit i pappersform. De ska diarieföras och kan lämnas
ut till allmänheten om inte innehållet omfattas av sekretessbelagda uppgifter. Om en anställd i regionen har tagit emot sms eller e-post på annat ställe än arbetsplatsen ligger det
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i mottagarens ansvar att ta med det till regionen så det kan diarieföras och göras tillgängligt. Allmänna handlingar som inkommer i digital form behöver inte lämnas ut i den formen, utan en utskrift är tillräckligt.
Det anges vidare i riktlinjerna att sms som inkommer på arbetstelefonen till anställd i
egenskap av privatperson inte är att betrakta som en allmän handling, samtidigt som ett
sms på den anställdes privata telefon ibland kan betraktas som en allmän handling. Enligt
riktlinjerna är det väsentliga själva innehållet och inte på vilket medium det inkommer.
•

"Att hantera arkiv i Gotlands kommun" (antagen av kommunstyrelsen 2007-0224)

Dokumentet innehåller riktlinjer och rutiner för arkivhanteringen i kommunen. Detta
inkluderar riktlinjer för ansvarsfördelning, registrering, arkivering och gallring av ärenden och handlingar.
•

Bevarande och gallringsplan (odaterad)

Dokumentet är en generell bevarande och gallringsplan för handlingar av administrativ
karaktär i samtliga av regionens verksamheter. Planen beskriver vilka typer av handlingar
som kan gallras samt hur länge olika typer av handlingar måste sparas.
•

"Riktlinjer för ärendeprocess" (2016-02-23)

Detta dokument är Region Gotlands riktlinjer för hur ärendeprocessen ska fungera och är
riktad framförallt till regionens handläggare och chefer. Riktlinjen innehåller en genomgång av samtliga delar av ärendeprocessen vilket inkluderar handläggningen av ett
ärende, den politiska beredningen samt hur ett ärende ska avslutas. Dokumentet hänvisar
även till de specifika lagrum som omfattar de olika delarna av processen samt vilka mallar
som ska användas.

4.2.2.

Byggnadsnämnden

Vi har för byggnadsnämnden tagit del av följande dokument som avser hantering av allmänna handlingar.
•

"Byggnadsnämnden Dokumenthanteringsplan" (BN, 2014-06-01)

Dokumenthanteringsplanen redovisar de handlingstyper som finns i verksamheten och
beskriver hur de skall hanteras. Dokumenthanteringsplanen utgör även nämndens gallringsbeslut och reglerar vilka handlingar som ska bevaras, vilka som skall förstöras och i
så fall när.
•

"Arkivbeskrivning" (2014-03-14)

Beskrivningen innehåller kortfattade uppgifter om arkivbildaren och hur dess arkiv ska
hanteras.
•

" Tips & Trix BN (Odaterad)"
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Dokument som innehåller rutiner för hantering och handläggning av olika typer av ärenden inom nämnden.
Vid intervjuerna uppges att det ibland kommer in förfrågningar om att få ta del av allmänna handlingar. Dessa fall hanteras antingen av nämndens sekreterare eller registrator. Inom nämndens verksamhet finns det även en kundtjänst som får många förfrågningar och är vana att hantera dessa. Verksamheten hanterar inte några handlingar som kan
bedömas innehålla sekretessbelagda uppgifter, mer än i undantagsfall.
Det är framförallt registratorn till nämnden som registrerar nya ärenden även om det
ibland förekommer att även nämndsekreteraren gör det. Verksamhetens handläggare kan
inte skapa nya ärenden i WsDs utan uppges endast ha behörighet att skapa och lägga in
handlingar i befintliga ärenden i
Kunskapen om vilka regler som gäller för handlingar som inkommer via privata sociala
medier uppges vara begränsad vilket ses som problematiskt inom verksamheten. Nya
medarbetare uppges få en genomgång av de regler som gäller.

4.2.3.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Utöver de regionövergripande riktlinjerna har vi tagit del av två dokument som rör Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens hantering av handlingar, dessa är:
•

Arkivbeskrivning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden(upprättad 201411-24, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen).

Dokumentet utgör en enklare beskrivning av arkivering och allmänna handlingar och
hänvisar till dokumenthanteringsplanen i vissa hänseenden.
•

Dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsförvaltningen (2006-01-31,
Barn- och utbildningsförvaltningen, chef för kansliavdelningen).

Dokumenthanteringsplanen beskriver dokumenthantering, offentlighetsprincipen, registrering och arkivering för barn- och utbildningsförvaltningen (innan omorganiseringen).

4.2.4.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

För hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet har vi tagit del av följande dokument som
berör riktlinjer hantering av handlingar:
•

Tandvårdsenhetens dokument och gallringsplan, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, datum saknas.

Dokumentet beskriver om, när och hur dokument inom tandvården ska gallras, dock omfattar gallringsplanen enbart tandvården. Övrig verksamhet uppges omfattas av de övergripande dokumenten.
•

Dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvårdsnämnden i Gotlands kommun,
upprättad 1999, senast uppdaterad 2008.
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Dokumentet utgör främst en gallringsplan och beskriver mer sparsamt hur allmänna
handlingar ska hanteras med avseende på diarieföring, utlämnade av handling, inkommen handling etc.
•

"Arkivbeskrivning" (2011-08-19)

Beskrivningen innehåller kortfattade uppgifter om arkivbildaren och hur dess arkiv ska
hanteras.
•

Dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård, för vårdhandlingar på papper
och andra analoga format samt digital information, daterat 2016-03-02.

Dokumentet tar upp gallring av allmänna handlingar och uppges vara ett komplement till
den dokumenthanteringsplan som beskrivits tidigare.
I intervjuerna anges att det i nuläget inte finns någon färdig rutin som beskriver hur patientjournaler ska lämnas ut. I intervjuerna uppges däremot att det finns ett utkast som är
på gång att fastställas.

4.2.5.

Kultur- och fritidsnämnden

För kultur- och fritidsnämndens har vi tagit del av följande dokument som berör riktlinjer
för hantering av allmänna handlingar.
•

Dokumenthanteringsplan för Kultur- och fritidsnämnden, uppdaterad 2015-10-14.

Dokumenthanteringsplanen innehåller en beskrivning av handlingstyper och huruvida de
ska bevaras samt hur den ska gallras.
•

Beskrivning av hur kultur- och fritidsnämnden organiserar sina allmänna handlingar, 2014-09-17.

Dokumentet beskriver var nian ska vända sig för ytterligare frågor och hjälp gällande hanteringen av allmänna handlingar. Dokumentet fungerar som en arkivförteckning.
•

Arkivbeskrivning, daterad 1992, reviderad senast 2016-09-30, kultur och fritidsnämnden.

Här räknas enbart olika typer av handlingar och ärendeslag som ingår i den så kallade
arkivbildaren upp.
•

Information till handläggare i WsDs, 2013-11-01, Ledningskontoret,

Dokumentet innehåller information till handläggare som arbetar i regionens ärendehanteringssystem W3D3.

4.2.6.

Miljö och Hälsoskyddsnämnden

För miljö- och hälsoskyddsnämnden har vi tagit del av följande dokument som avser hantering av allmänna handlingar.
•

Arkivbeskrivning, 2009-04-21,
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Dokumentet beskriver i korthet miljö-och hälsoskyddsnämndens verksamhet. Av beskrivningen framgår att det finns vissa viktiga handlingar, dock ej specificerat exakt vilka
handlingar som avses. Det framgår vidare ur dokumentet att handlingar ska diarieföras
och arkiveras, och var de arkiveras. Det finns ingen tydlig beskrivning av vilka handlingar
som ska arkiveras och hur det ska ske.
•

Bevarande- och gallringsplan för Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2009-04-28

Planen beskriver några centrala begrepp, som bl.a. offentlighetsprincipen, arkivering och
gallring.
•

Dokumenthanteringsplan, 2009-04-08,

Planen behandlar alla olika sorters handlingstyper inom miljö-och hälsoskyddskontoret,
hur dessa sorteras, förvars och gallras.
•

Handläggning av ärenden i Miljöreda- Processbeskrivning, 2015-11-16

Processbeskrivning av hur ett ärende registreras, hanteras och avslutas i nämndens ITsystem Miljöreda.
•

Ärendeprocess enskilt avlopp- Processbeskrivning, 2016-03-02

Beskriver hur ett ärende registreras och hanteras i nämndens IT-system gällande vattenavloppsärenden.
Vid intervjuerna uppges att det framförallt är registratorn till nämnden som registrerar
nya ärenden även om det förekommer att nämndsekreteraren också gör det.
Beslut om avslag på begäran att få ta del av en handling uppges vara delegerat till enhetschef i samråd med ansvarig handläggare.
Utöver WsDs så används ärendesystemet Miljöreda i delar av verksamheten. Även handläggningen av alkoholtillstånd uppges ha ett eget system som verksamhetens handläggare
själva registrerar ärenden i. Många av dessa ärenden uppges omfattas av sekretess och
behandlas av regionstyrelsen.

4.2.7.

Socialnämnden

För socialnämnden har vi tagit del av följande dokument som avser hantering av allmänna
handlingar.
•

Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar, 2010-08-09, senast reviderad 2015-05-06, Socialförvaltningen.

Dokumentet beskriver förvaltningens verksamhet, viktigare handlingar, sekretess etc.
•

Dokumenthanteringsplan, 2010-04-21, antagen av Socialnämnden

Dokumenthanteringsplanen innehåller en beskrivning av vad en akt, arkivering och gallring innebär.
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•

Utlämnade av handlingar, 2012-06, Socialförvaltningen

Dokumentet innehåller en beskrivning vad en allmän handling är, vad som kan lämnas ut
och vad som kan bedömas som sekretess vid utlämnande av allmän handling. Dokumentet innehåller även en mer detaljerad beskrivning av processen för utlämnande av allmän
handling. Det framgår även i dokumentet vem som har befogenhet att besluta om att en
handling inte ska lämnas ut. Vidare framgår att besvärshänvisning ska skickas med beslutet om att inte lämna ut handlingar.
•

Ärendeprocessen inom socialförvaltningen, till användare av WsDs, 2012-10-01,
förvaltningsledningsgruppen.

Dokumentet beskriver hur allmänna handlingar ska hanteras i WsDs.

4.2.8.
•

Överförmyndarnämnden
Rutin över posthanteringen, upprättad 2012-04-30, senast reviderad 2013-12-09

Rutinen innehåller en kortfattad beskrivning över hur post ska hanteras när den inkommer, dvs., datumstämplas och diarieföras till rätt ärende.
•

"Användarhandbok Wärna" (2012)

Användarhandbok med rutiner för nämndens ärendehanteringssystem Wärna.
•

Dokumenthanteringsplan Överförmyndarnämnden; upprättad 2012-07-16

Dokumentet utgör nämndens dokumenthantering- och gallringsplan.
Arkivbeskrivning, upprättad 2014-10-15
Beskrivning hur regionstyrelseförvaltningen organiserar sina allmänna handlingar

4.2.9.

Patientnämnden

Det uppges finnas både en dokumenthanteringsplan, gallringsplan och en arkivförteckning för nämndens verksamhet. Dessa uppges dock vara föråldrade och i behov av översyn. En arkivbeskrivning uppges vara under framtagande.
Sekretessbelagda ärenden som innehåller handlingar uppges diarieföras och förvaras i låst
vagn på handläggarens rum medan ärendet pågår. När ärenden är avslutade förvaras de i
låst skåp i arkivrum.
Det uppges hända mycket sällan att en begäran om att ta del av allmän handling avslås.
Handläggare har rätt att sekretessbedöma och lämna ut allmänna handlingar. Avslagsbeslut är ett ordförandebeslut och ett avslagsbeslut åtföljs alltid av en besvärshänvisning.

4.2.10.

Valnämnden

Enligt nämndsekretaren vid Valnämnden så följs de föreskrifter som finns från valmyndigheten och RG vad gäller arkivering och gallring av handlingar.
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Det uppges för tillfället inte finnas en dokumenthanteringsplan för nämnden men ett arbete pågår med att ta fram detta vid tillfället för granskningen.
Nämnden uppges inte hantera handlingar med sekretess.

4.2.11.

Bedömning

Vår sammantagna bedömning är att kontrollmålet ej är uppfyllt. Resultatet varierar dock
mellan nämnderna.
Det finns övergripande riktlinjer, avseende hantering av allmänna handlingar, tillämpliga
för Region Gotland som helhet. Vår bedömning är att de övergripande riktlinjerna i allt
väsentligt är i enlighet med gällande lagstiftning.
Utöver de övergripande riktlinjerna har varje nämnd ansvar för att upprätta nämndspecifika riktlinjer för hanteringen av nämndens allmänna handlingar. Detta regleras bl.a. genom Gotland kommuns arkivreglemente, beslutat av fullmäktige 1992, som ställer krav på
att varje nämnd ska upprätta arkivförteckning, arkivbeskrivning samt en dokumenthanteringsplan.
Nedan följer våra bedömningar disponerat efter respektive nämnd.
Kontrollmål: Det finns ändamålsenliga regler och riktlinjer i Regionen avseende hantering av allmänna handlingar.
Nämnd
Bedömning
Motivering
I allt väsentligt
Byggnadsnämnden har antagit en dokumenthanteByggnadsnämnden:
uppfyllt
ringsplan som redovisar de handlingstyper som
finns i verksamheten och beskriver hur de skall hanteras. Dokumenthanteringsplanen utgör även
nämndens gallringsbeslut och reglerar vilka handlingar som ska bevaras, vilka som skall förstöras och
i så fall när.
Gymnasie- och
Ej uppfyllt
Dokumenthanteringsplanen är så gammal (2006)
vuxenutbildatt den bland annat hänvisar till den föregående
ningsnämnden
sekretesslagen. Planen bör uppdateras i syfte att
anpassas till hur verksamheten ser ut i dag med nuvarande organisation och digitalisering av registreringen av allmänna handlingar. I övrigt bör planen
uppdateras vad gäller var, när och hur berörd personal ska hantera olika handlingar. Formellt sett
saknar nämnden en dokumenthanteringsplan eftersom gällande dokumenthanteringsplan är skriven
för barn- och utbildningsförvaltningen. Enligt intervjuerna är en ny plan i beredningsskedet.
Hälso- och
Delvis uppfyllt
Det finns två dokumenthanteringsplaner som uppsjukvårdsges vara komplement till varandra, varav den ena
nämnden
behandlar specifikt vårdhandlingar. Den övergripande dokumenthanteringsplanen är relativt gammal (2008). Beskrivningen av hur allmänna hand-
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Kultur- och
fritidsnämnden

Delvis uppfyllt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Delvis uppfyllt

Socialnämnden

I allt väsentligt
uppfyllt

Överförmyndarnämnden
Patientnämnden

Delvis uppfyllt

Valnämnden

Delvis uppfyllt

4.2.12.

Delvis uppfyllt

lingar ska hanteras med avseende på diarieföring,
utlämnade av handling, inkommen handling etc.
kan utvecklas.
Det finns en arkivförteckning, arkivbeskrivning
samt en dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen är dock mer av en gallringsplan och kan
förtydligas så att den tydligare beskriver processen
för hanteringen av allmänna handlingar i den mån
processen avviker från den regionövergripande beskrivningen i "Riktlinjer för ärendeprocess, (201602-23)"
Det finns en bevarande- och gallringsplan som tar
upp centrala begrepp kring hanteringen av allmänna
handlingar. Det finns även en arkivbeskrivning och
en samt dokumenthanteringsplan. Den sistnämnda
är mer av en gallringsplan och kan utvecklas avseende processbeskrivningar för hur allmänna handlingar ska hanteras i den mån processen avviker från
den övergripande beskrivningen i "Riktlinjer för
ärendeprocess, (2016-02-23)". Arkivförteckning
saknas.
Det finns en arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan som tydligt beskriver hur allmänna
handlingar ska hanteras. Det finns även en rutin på
förvaltningsnivå som beskriver processen för utlämning av allmänna handlingar.
Av intervjuerna framgår att nämndens verksamhet
är liten. Vi saknar dock en arkivförteckning.
Nämnden har en gallrings - och dokumenthanteringsplan samt en arkivförteckning, dessa dokument
uppges vara utdaterade. En arkivbeskrivning uppges
vara under framtagande.
Nämnden uppges följa de föreskrifter som finns från
valmyndigheten och RG vad gäller arkivering och
gallring av handlingar. För tillfället finns dock inte
en dokumenthanteringsplan som omfattar nämndens verksamhet.

Rekommendation

Vår rekommendation avseende de skriftliga riktlinjerna och rutinerna vad gäller hanteringen av allmänna handlingar i Region Gotland är att dessa behöver ses över. Vi rekommenderar därför följande åtgärder:
•

Revidering av arkivreglemente för Gotlands kommun från 1992.

•

Nämnderna bör se över och vid behov revidera direktiv och riktlinjer för registrering, förvaring och arkivering av allmänna handlingar.
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•

Riktlinjer och direktiv bör beslutas på nämndnivå, medan rutiner och processbeskrivningar kan fastställas på förvaltningsnivå.

4.3.

Personalens förutsättningar för att hantera
allmänna handlingar

Kontrollmål: Berörd personal har givits tillräckliga förutsättningar för att hantera allmänna handlingar.
I detta avsnitt beskrivs hur rutiner och riktlinjer har tillgängliggjorts för de anställda i
regionen, samt vilket stöd i form av kompetensutbildning kring hantering av allmänna
handlingar som ges berörd personal.

4.3.1.

Den centrala regisfraturen

De regionövergripande riktlinjerna som beskrivs i avsnitt 4.2.1 uppges i intervjuerna vara
tillgängliggjorda för samtliga inom regionens verksamhet via intranätet.
Registraturens tjänstekatalog, som är en intern rutin för registratorerna, och andra riktlinjer kring den centrala registraturen uppges vara tillgängliggjorda i en gemensam mapp
på regionens server. Samtliga registratorer har tillgång till den och känner till var de finns
tillgängliga enligt intervjuerna.
Utbildning och kompetensutveckling för den centrala registraturen uppges vid intervjuerna inte ha varit ett prioriterat område under de senaste åren på grund av besparingskrav
på verksamheterna. Registraturen har vid ett par tillfällen haft möjlighet att bjuda in utbildare till verksamheten och håla utbildningar på plats för registratorerna.
I intervju med systemförvaltaren uppges att denne håller ca 6-7 utbildningstillfällen per år
(ca 3 st per termin) där nya handläggare utbildas i ärendehanteringssystemet. Utbildningarna innehåller även information om vad som är en allmän handling och hur handläggarna ska hantera dessa.
Inom registraturen hålls veckovisa personalmöten. Vid dessa möten ges tillfälle för kollegialt utbyte och diskussioner kring hur problem som uppstår kan hanteras. Systemansvarig uppges delta ca en gång i månaden för kompetensöverföring i ärendehanteringssystemet och mer generellt kring diarieföring.

4.3.2.

Byggnadsnämnden

I intervjuerna uppges att byggnadsnämndens sekreterare tillsammans med miljö- och
hälsoskyddsnämndens sekreterare genomför utbildningar kring hantering av allmänna
handlingar.
Regler, riktlinjer och rutiner finns tillgängliga på regionens intränat som handläggarna
har tillgång till.
Enligt intervjuerna mottar byggnadsnämnden ibland begäran om att få ta del av allmän
handling. Oftast hanteras den typen av ärenden genom byggnadsnämndens kundtjänst
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och inte genom registraturen. Sekretesshandlingar förekommer enligt de intervjuade i
väldigt liten utsträckning.
I intervjuerna uppges att registraturen centralt hanterar nästan all registrering av allmänna handlingar. Nämndsekreteraren har registratorsbehörighet i wsds och registrerar
ärenden i undantagsfall. Nämndsekreteraren och registraturen har behörighet att lägga
upp nya ärenden. Handläggarna har det inte, dock har dessa behörighet att registrera
handlingar på befintliga ärenden, vilket de gör i enlighet med rutinen.

4.3.3.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Utifrån intervjuerna framgår att sekreteraren i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(GVN) har en central roll vad gäller att hantera allmänna handlingar. Denne registrerar
själv sina handlingar och har full registratorsbehörighet i wsds. Handläggarna som arbetar under GVN:s förvaltning, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har behörighet att
registrera allmänna handlingar på befintliga ärenden, vilket gör, enligt de intervjuade.
När det gäller att lägga upp nya ärenden vänder sig handläggarna till den centrala registraturen för genomförande.
I nämndens delegationsordning anges att förvaltningschefen/utbildningsdirektören är
den som har delegerats rätten att fatta beslut om att inte lämna ut en allmän handling.
Beslutet ska anmälas till nämnden enligt delegationsordningen. I intervjuerna uppges att
det är ovanligt att den typen av beslut fattas.
Nämndsekreterarna från GVN och barn- och utbildningsnämnden har varit ute i skolorna
för att informera och utbilda personalen om hantering av allmänna handlingar. Fördjupade utbildningar har genomförts för skolassistenter. Enligt intervjuerna är tanken att
skolassistenterna ska fungera som ett kunskapsnav för stöd till lärare och annan personal
som hanterar allmänna handlingar ute i verksamheten.
Vid varje ny mandatperiod hålls utbildningar för de förtroendevalda i nämnden, kring
lagstiftningen, där hantering av allmänna handlingar ingår. I intervjuerna uppges att det
planeras en utbildning avseende tidigt denna vår som ska beröra hantering av allmänna
handlingar.
Sekreterarna har ett nätverk som träffas en gång i månaden där kollegialt utbyte kring
bl.a. hantering av allmänna handlingar ges utrymme.
I intervjuerna uppges att skolorna inte använder wsds. Rektorerna har sitt eget diarium
med handlingar som upprättas och inkommer.

4.3.4.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

I intervjuerna uppges att en del av riktlinjerna och rutinerna finns tillgängliga på intranatet och en del finns tillgängliga via Docpoint, som är ett dokumenthanteringssystem som
är kopplat till wsds. Registraturen, nämndsekreterare och förvaltningssekreteraren har
full behörighet i wsds medan handläggarna har behörighet att tillföra handlingar i ett
befintligt ärende. Majoriteten av ärendena uppges registreras hos den centrala registraturen men det förekommer även att nämndsekreteraren och handläggarna på förvaltningen
registrerar.
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Postöppningsmedgivande och överlämning av uppgifter vid semester uppges i intervjuerna fungera väl på förvaltningen. Det uppges dock i intervjuerna finnas skillnader mellan
den centrala förvaltningen och sjukvårdsverksamheten. Exempelvis anges i intervjuerna
att sjuksköterskornas mailadresser förmodligen inte alltid har en ersättare vid frånvaro.
Vad gäller utbildning kring regelverket om hantering av allmänna handlingar finns enligt
de intervjuade en checklista som gås igenom vid introduktion av nya medarbetare.
Systemförvaltaren uppges årligen genomföra ett antal utbildningstillfällen för nya handläggare i WsDs och nya medarbetare inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen som förväntas arbeta i W3D3 deltar på dessa.
Enligt nämndens delegationsordning har nämndens ordförande befogenhet att besluta
om utlämnande och sekretessprövning av handlingar som hänskjutits till Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Enligt de intervjuade är det oftast registratorn eller chefläkaren som hanterar sekretessfrågor vid utlämning av handlingar. Enligt registrator har denne dock aldrig varit med om
att registrera ett beslut om avslag om att få ta del av en allmän handling. Förfrågningar
om att ta del av patientjournaler vidarebefordras till ansvarig handläggare.
Vad gäller utbildning för nämndens ledamöter genomfördes en utbildning i början av innevarande mandatperiod. Utbildningen innehöll bland annat sekretess och hantering av
allmänna handlingar. Under våren 2016 genomfördes en förkortad version av utbildningen för de ledamöter som då var nya i nämnden.

4.3.5.

Kultur- och fritidsnämnden

I intervjuerna uppges att det finns ett introduktionsprogram för handläggare och tjänstemän på central förvaltning. Nämndsekreteraren genomför även introduktionsutbildningar
för nya förtroendevalda. Utöver det erbjuds inga kontinuerliga utbildningar gällande hantering av allmänna handlingar.
Det mesta av nämndens handlingar hanteras genom wgds, men det finns även ett system,
Booking, där handlingar i ärenden som rör bidrag till föreningar hanteras. Ansökan och
beslut registreras dock genom WsDs.
I intervjuerna uppges att nämndsekreteraren i kultur- och fritidsnämnden hanterar i
princip samtliga allmänna handlingar, även det som enligt överenskommelsen ska hanteras av den centrala registraturen, t.ex. registrering av inkommande post. Enligt intervjuerna framgår att arbetsfördelningen fungerar eftersom förvaltningen är liten.
Det finns en lista för postöppningsmedgivanden innehållandes bl.a Rutiner för hantering
under semester/frånvaro.
Rutiner och riktlinjer finns tillgängliggjorda på regionens intränat dit samtliga handläggare har tillgång.
Vad gäller sekretessbelagda handlingar har registraturen rätt att registrera handlingen
enligt överenskommelsen. Om registraturen misstänker att sekretess föreligger brukar de
skicka handlingen till nämndsekreteraren. Enligt de intervjuade förekommer dock aldrig
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sekretessmarkering av ärenden. Det kan emellertid finnas personuppgifter som behöver
prövas som de kan lämnas ut, enligt de intervjuade.

4.3.6.

Miljö- och Hälsoskyddsnämnden

Utifrån intervjuerna framgår att nämndsekreteraren och den gemensamma registraturen
hanterar registrering av nya ärenden. Handläggarna har behörighet att diarieföra handlingar på befintliga ärenden. I intervjuerna anges dock att det mesta skickas till registraturen för diarieföring.
Handläggarna har ett diariehanteringssystem som heter miljöreda där de registrerar en
del ärenden själva. Av intervjuerna framgår att vissa ärenden ibland inte förs över på rätt
sätt i WsDs, vilket tros bero på den mänskliga faktorn, och kan resultera i en del handpåläggning.
Vad gäller sekretessbelagda ärenden framgår av intervjuerna att det förekommer ett fåtal
sekretessbelagda ärenden i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Nämndsekreteraren håller tillsammans med byggnadsnämndens nämndsekreterare utbildning en gång om året som innehåller bl.a. hantering av allmänna handlingar. I intervjuerna uppges att nämnden även har tagit in externa utbildare för dessa frågor.
Det uppges även i intervjuerna att det historiskt har varit stor omsättning på chefsnivå
inom förvaltningen, vilket har påverkat följsamheten mot rutinerna negativt. Just nu pågår ett arbete med att uppdatera rutiner och samla dessa på ett och samma ställe för att
förbättra tillgängligheten.

4.3.7.

Socialnämnden

Vad gäller socialnämnden genomför systemförvaltaren introduktionskurser för nya handläggare ca tre gånger per år. I övrigt hålls interna utbildningar när personal anmäler behov av det. Nya nämndsledamöter får en introduktionsutbildning där hantering av allmänna handlingar ingår som en del i utbildningen. Enligt de intervjuade är det känt i förvaltningen att man kan vända sig till nämndsekreteraren om man behöver stöd i frågor
som berör hantering av allmänna handlingar.
Samtliga riktlinjer och rutiner avseende hantering av allmänna handlingar är tillgängliggjorda för verksamheten genom intranätet.
Nämndsekreteraren och registraturen har behörighet att lägga upp nya ärenden och diarieföra handlingar på dessa, medan handläggarna endast har behörighet att registrera
handlingar på befintliga ärenden. I intervjuerna uppges att handläggarna registrerar
handlingar på befintliga ärenden själva men tar även hjälp av registraturen och nämndsekreterare för detta.
Individärenden diarieförs inte i wsds. Handläggarna registrerar själva individärenden i
verksamhetssystemet Treserva (äldreomsorg) samt i Procapita (individ- och familjeomsorg).
Enligt nämndens delegationsordning har förvaltningschefen befogenhet att avslå begäran
om att ta del av allmän handling. Avdelningscheferna har befogenhet att avslå begäran om
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att få ta del av allmän handling för individärenden. Enligt intervjuerna görs en första
prövning om utlämnande (när det inte är självklar att uppgift kan lämnas ut) av nämndsekreteraren, men det är enligt de intervjuade alltid delegaterna som fattar det formella
beslutet om avslag. Rutinen uppges även vara att den som begär ut handlingen ska få frågan om denne vill ha ett formellt beslut om handlingen eller delar av den inte kan lämnas
ut.

4.3.8.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är en förhållandevis liten nämnd med endast fyra medarbetare i
dess förvaltning. Förvaltningen tillhör regionstyrelsen och handläggartjänsterna köps in
av Överförmyndarnämnden. Nämndsekreterarfunktionen och även i viss mån registratorsfunktionen delas av de fyra medarbetarna.
Registrering av allmänna handlingar sker i nämndens ärendehanteringssystem, Wärna.
Enligt delegeringsordningen är det nämndens ordförande som har rätt att avslå begäran
om att ta del av en allmän handling. Detta hanteras som ett delegationsbeslut och ärendet
anmäls i nämnden enligt de intervjuade.
Riktlinjer och rutiner delas enligt de intervjuade handläggarna i en gemensam mapp på
intranätet.
De två juristerna som arbetar som handläggare utbildar nämnden årligen vad gäller bl.a.
hanteringen av allmänna handlingar. Det ekonomiska läget innebär enligt de intervjuade
att fortbildning för handläggarna är begränsad.

4.3.9.

Patientnämnden och valnämnden

Vi har inte lyckats boka in intervjuer med berörda personer från patientnämnden och valnämnden.

4.3.10.

Bedömning

Vår bedömning är att berörd personal har givits tillräckliga förutsättningar för att hantera
allmänna handlingar. Berörd personal får genom intränat tillgång till regler, riktlinjer och
rutiner för hantering av allmänna handlingar. Vidare är vår bedömning att den centrala
registraturen får tillräckligt med kompetenshöjande insatser för att kunna hantera sina
uppgifter på ett ändamålsenligt sätt.
Däremot kan vi konstatera att utbudet av kompetenshöjande insatser för handläggare ute
i verksamheterna och för de förtroendevalda i respektive nämnd skiftar. Givetvis råder
olika förutsättningar mellan verksamheter vad gäller kompetens och behov.
Det framgår i intervjuerna att återrapportering till den centrala registraturen om avslag
vad gäller utlämnande av allmänna handlingar är mycket ovanligt. Detta kan tyda på bristande kunskap hos handläggare om att avslag om utlämnande är ett politiskt beslut som
fattas på delegering och därmed ska anmälas i nämnden, och följaktligen bör registreras,
vilket faller på den centrala registraturen att hantera. Samtidigt har vi i intervjusammanhang fått indikationer på att sekretessprövningen i vissa fall aldrig går så långt som till att
ett formellt beslut om avslag fattas. Detta är i förekommande fall inte en rättssaker hante-
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ring eftersom beslut om vägran om utlämnande av allmän handling ska kunna överklagas
och prövas av förvaltningsdomstol.
En risk som uppkommer med en organisation där registratorsfunktionen sitter långt från
verksamheten är att det kan ta längre tid för ärenden att hamna rätt. Exempelvis anges i
intervjuerna att den centrala registraturen ofta skickar handlingar till nämndsekreteraren
i de fall de inte vet mer specifikt vem i verksamheten som ska hantera det. Å andra sidan
medför en central registratorsfunktion mindre risk för utebliven hantering av förvaltningsbrevlådorna vid frånvaro.

4.4.

Tillämpning av regler, riktlinjer och lagstiftning

Kontrollmål: Lagstiftning och Regionens regler och riktlinjer tillämpas.
l intervjuerna uppges att lagstiftning och Regionens regler och riktlinjer följs av berörda
inom respektive nämnd. Det framgår vidare av intervjuerna att det tidigare har funnits
brister exempelvis vad gäller att receptionen ibland har missat att ankomststämpla handlingar och vidarebefordra dessa till registraturen. Dock ska, enligt de intervjuade, dessa
brister ha åtgärdats.
För att kontrollera Regionens tillämpning av lagstiftning, regionens regler och riktlinjer
vidare har två stickprovsgranskningar genomförts. Utöver det har vi i prövat regionens
riktlinjer mot offentlighets- och sekretesslagen. Vad gäller det sistnämnda har vi som vi
beskriver i avsnitt o inte funnit att gällande riktlinjer strider mot gällande lagstiftning.
Däremot konstaterar vi att flera av Regionens regler och riktlinjer är föråldrade och bör
uppdateras så att de harmoniseras med befintlig lagstiftning.

4.4.1.

Stickprov i - automatregistrerade ärenden

Det första stickprovet berör automatregistrerade ärenden, dvs. ärenden som har inkommit via regionens hemsida "Säg vad du tycker"?. Syftet är att allmänheten ska kunna ställa
frågor och lämna synpunkter som berör regionens verksamhet och på så vis ge underlag
för kvalitetsförbättringar i regionens verksamheter. När inlämnaren skickat en Säg vad du
rycker och den automatregistrerats så uppges inlämnaren få en automatisk bekräftelse att
ärendet registrerats och uppgifter om ärendenr och ärendemening. Regionens mål, som
uppges på hemsidan, är att kunna svara frågeställaren inom två veckors tid. Vad gäller
Facebook-sidan anges målet vara att besvara frågor skyndsamt.
Vi begärde ut tio avslutade ärenden för respektive nämnd. Vi fick dock endast ut fem
ärenden för respektive nämnd, med hänvisning till tidsbrist. Totalt handlar det om 30
inkomna synpunkter/frågor.

7

http://www.gotland.se/71408
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Genomsnittlig svarstid (dagar) för respektive
nämnd
Gymnasier- och
vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
10

15

20

25

30

En bekräftelse utöver den automatregistrerade bekräftelsen har registrerats i tre av de 30
ärendena. Den genomsnittliga svarstiden för samtliga ärenden uppgår till 10,6 dagar (mediantid 7 dagar). Den kortaste svarstiden är o dagar och den längsta är 45 dagar. 113 av
fallen är frågeställaren anonym eller har avböjt önskemål om svar. I några fall har svar
ändå registrerats i syfte att användas om den anonyma frågeställaren skulle återkomma. I
fyra av fallen saknas registrerat svar, trots att ärendet är avslutat i diariet och frågeställaren vill bli kontaktad. I fyra fall av de 18 där svar har avgetts når regionen inte sitt mål på
svar inom 14 dagar. Ett ärende med 45 dagars svarstid drar upp genomsnittet för socialnämnden. Flera av ärendena har skickats vidare till en annan nämnd, vilket gjort att vi
inte har kunnat följa dem vidare. Efter kompletterande uppgifter i samband med faktakontrollen av den här rapporten (framgår i bilaga l, notering), kan vi konstatera att registrerade svar saknas för två frågor. I ett av fallen har byggnadsnämnden vidarebefordrat
ett ärende till tekniska nämnden. I en annan fråga för hälso- och sjukvårdsnämnden kan
vi se att förvaltningen skickat frågan vidare inom förvaltningen och samtidigt återkopplat
till frågeställaren. Vi kan dock inte se att ett slutgiltigt svar har registrerats på ärendet.

4.4.2.

Analys

Vår bedömning är att de svar som har skickats ut är sakliga och professionella. Dock anser
vi att det är en brist att registrerade svar saknas i två av de 30 ärendena. Vi vet inte om det
beror på att frågeställaren inte har fått svar eller på att svaren inte har registrerats korrekt. Oavsett anledning anser vi att det är en brist att svar inte registrerats. Vi har därför
valt att gå vidare med "stickprov 2" som beskrivs i nästa avsnitt. Vad gäller svarstiden är
vår bedömning att det i hög grad beror på frågeställningens karaktär. Mediantiden på sju
dagar anser vi är acceptabel och väl inom regionens mål på 14 dagar.

4.4.3.

Stickprov 2

I det andra stickprovet har vi genom pseudonym via e-post skickat en begäran om att få ta
del av allmän handling till respektive nämnd. Syftet har varit att se hur lång tid det tar att
få svar på en allmän fråga om information eller begäran om handling samt om handläggningen lever upp till lagstiftningens krav. Regionens mål är att kunna svara frågeställaren
skyndsamt. Totalt skickades sju mail ut, en till respektive nämndspecifik e-postadress
(förvaltningsbrevlåda).
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Nedan redovisas de e-postmeddelanden som skickades till respektive
nämnds förvaltningsbrevlådor samt de svar som erhölls.

Fråga
Kultur- och fritidsnämnden
Hej!

Vilken typ av föreningsbidrag kan nian söka från
regionen och hur gör nian det?
Mvh

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hej!

Vilka läsårstider är det som gäller för gymnasiet
under vårterminen? Har försökt leta efter det på
er hemsida men hittar det inte. Hur ser studieresultateten ut för eleverna på Wisbygymnasiet?

Resultat
E-postmeddelandet skickades till verksamhetens specifika brevlåda 2017-02-16.
Per den 2017-03-03 hade inget svar mottagits, vare sig
svar på ställd fråga eller med ett autosvar att verksamheten mottagit meddelandet.
Epostmeddelandet skickades till verksamhetens specifika
brevlåda 2017-02-16 och besvarades dagen efter. I
svarsmailet hänvisades till två olika länkar för vidare
information och svar på ställda frågor.
Något autosvar om att nämnden mottagit epostmeddelandet med ställd fråga har inte mottagits.

Mvh

Socialnämnden
Hej!

Jag undrar vem som har rätt till att få färdtjänst? Jag frågar eftersom vi tycker att min
morfar borde ansöka om detta, då vi inte tycker att han bör köra bil längre. Så därför undrar
vi lite kring vad som gäller kring detta? Kan
jag ta del av det senaste beslutet där ni beviljade färdtjänst.
Tack för hjälpen!
Vänliga hälsningar

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hej!

Vilka öppettider har Vårdcentralen i Klintehamn
och kan jag få influensavaccin där?
Mvh

E-postmeddelandet skickades till verksamhetens specifika brevlåda 2017-02-16 och besvarades samma dag.
Något automatiskt svar om att nämnden mottagit epostmeddelandet har inte mottagits.
Meddelandet hade vidarebefordrats till teknikförvaltningen för svar då tekniska nämnden fattar beslut om
färdtjänst.
Frågan besvarades med en kortfattad beskrivning kring
regleringen gällande färdtjänst. Ytterligare information
om färdtjänst bifogades e-postmeddelandet.
Begärt beslut nekades med hänvisning till att ansökan
och beslut gällande färdtjänst hanteras under sekretess.
Ett avslagsbeslut med besvärshänvisning har inte mottagits.
E-postmeddelandet skickades till verksamhetens specifika brevlåda 2017-02-17. Frågan besvarades samma dag
där nämnden informerade om att e-postmeddelandet och
ställda frågor skickats vidare till berörd vårdcentral.
Inget autosvar om att de mottagit e-postmeddelandet har
mottagits.

Byggnadsnämnden

Senare samma dag besvarade Klintehamns vårdcentral
de vidarebefordrade frågorna.
E-postmeddelandet skickades till verksamhetens specifika brevlåda 2017-02-17.

Hur många nya lägenheter planerar regionen att
färdigställa under 2017? Kan jag få ta del av aktuellt bostadsförsörjningsprogram?

2017-03-03 hade meddelandet ännu inte besvarats. Ej
heller något autosvar har mottagits.

Hej!

Mvh

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Hej!

Jag vill gärna ta del av det regelverk och de riktlinjer som gäller hantering av köldmedia i Visby?
Hälsningar
Överförmyndarnämnden
Hej

E-postmeddelandet skickades till verksamhetens specifika brevlåda 2017-02-17 och besvarades samma dag.
Något autosvar mottogs inte.
Ställd fråga besvarades med att förklara att regionen
följer de förordningar och föreskrifter som finns på området, därefter hänvisades till en bifogad utskrift om
alltomgas för ytterligare information om området.
E-postmeddelandet skickades till verksamhetens specifika brevlåda 2017-02-17 och besvarades nästkommande
vardag, 2017-02-20. Inget autosvar har mottagits.

Jag undrar vilka krav som finns på den som vill
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en ansökan
MVH

4.4.4.

j kraven på god man, därefter hänvisades till två länkar på
regionens hemsida för ytterligare information i frågan.

Analys

Totalt besvarades fem av de sju mail som vi skickade. De två mail som inte besvarades
skickades till Byggnadsnämnden samt Kultur- och fritidsnämndens nämndspecifika epostadresser. Mailet till byggnadsnämnden skickades ut den 2017-02-17 och mailet till
kultur och -fritidsnämnden den 2017-02-16.
I ett mail, det till Socialnämnden, nekades begäran om handling med hänvisning till sekretess. Inget beslut om avslag eller information om hur beslut kan överklagas bifogades
svaret.
I de fall som mail besvarades, mottogs ett svar samma dag eller nästkommande vardag.
I inget fall förekom en automatisk mottagningsbekräftelse.
Vår bedömning är att de svar som har skickats ut är sakliga och professionella.

4.4.5.

Bedömning

Vår bedömning utifrån stickprovsgranskningarna är att kontrollmålet uppfylls för samtliga nämnder som prövats bortsett från byggnadsnämnden. Den sistnämnda har inte besvarat vår inskickade fråga. Vi finner att Kultur- och fritidsnämnden efter 14 dagar inte
besvarat vår fråga, vilket är en brist. Tekniska nämnden har brustit avseende att nämnden
inte har lämnat en besvärshänvisning vid vägran om utlämnande av allmän handling.

4.5.

Anpassning till informationsteknikens krav

Kontrollmål: Regionen har anpassat sig till den nya informationsteknikens krav
exempelvis avseende e-post, sms och sociala medier

4.5.1.

Iakttagelser

Det finns en officiell regionövergripande Facebook-sida för regionen samt flera underliggande sociala-medier-sidor (se avsnitt 3.2.2). Vad gäller hanteringen av allmänna handlingar som genereras på regionens sociala medier har vi i avsnitt 3.2.2 konstaterat att det
finns regionövergripande riktlinjer för användning av sociala medier.
Tillsynen och hanteringen av den övergripande Facebook-sidan sköts av presskommunikatören. Respektive nämnd är ytterst ansvarig för att hanteringen av allmänna handlingar
på de underliggande sociala-medier-sidorna. Enligt de övergripande riktlinjerna följer
ansvaret för hanteringen befintliga chefsled.
Registraturen uppger att det förekommer att presskommunikatören översänder inkomna
ärende eller handlingar som kommit in från Facebook sidan för registrering. I de fall det
har förekommit olagliga uttryck, som exempelvis rasistiska kommentarer eller liknande så
genomför sidansvarig en bedömning om inläggen ska tas bort och registreras eller gallras.
Vad gäller kommunikationen av offentlighetsprincipen mot allmänheten finns på den regionövergripande Facebook-sidan information om:
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•

när frågor som inkommer på sidan besvaras,

•

att inlägg på sidan blir allmänna handlingar,

•

att känslig information som t.ex. personuppgifter bör undvikas i kommunikationen via Facebook-sidan,

•

att integritetskränkande uppgifter tas bort, samt att förtal och hets mot folkgrupp
m.m. tas bort.

Vad gäller telefonsamtal; Enligt de intervjuade förekommer ibland att allmänna handlingar som ska registreras inkommer via telefon eller sms. Enligt regionens riktlinjer är mediet, vilket den allmänna handlingen inkommer på inte avgörande för hur ärendet ska
hanteras. Det är enligt regionens riktlinjer innehållet som ska avgöra hanteringen av
ärendet.

4.5.2.

Bedömning

Vår bedömning är att regionen i allt väsentligt har anpassat sig till den nya informationsteknikens krav vad gäller e-post, sms och sociala medier. Det finns riktlinjer för hur allmänna handlingar som inkommer eller upprättas genom sms, telefon, e-post och sociala
medier ska hanteras.

4.5.3.

Rekommendation

Vi rekommenderar att den politiska styrningen vad gäller bedömning av risker som uppstår genom regionens närvaro på sociala medier kan stärkas (se avsnitt 3.2.3). Flera av
regionens riktlinjer som berör hanteringen av allmänna handlingar är inte politiskt antagna utan upprättade på förvaltningsnivå (se avsnitt o). Detta gäller även riktlinjer för
användning av sociala medier. Vi bedömer därför att den politiska styrningen kan stärkas.
Vad gäller den regionövergripande Facebook-sidan bör regionstyrelsen ta ställning till
huruvida brott som förtal och hets mot folkgrupp även ska polisanmälas om det skulle
förekomma på Facebook-sidan. Vi anser att information om att dessa brott även polisanmäls i så fall bör finnas med i informationstexten på Facebook-sidan.
Dokumenthanteringsplanerna är som tidigare konstaterats överlag föråldrade. För att
tydliggöra hur gallring får ske på sociala medier bör befintliga riktlinjer, som exempelvis
gallringsplaner, uppdateras så att det tydliggörs hur handlingar som inkommer på regionens sociala medier får gallras.
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Revisionell bedömning
Vår sammantagna revisionella bedömning är att regionstyrelsens och nämndernas hantering av allmänna handlingar inte är helt ändamålsenlig. Bedömningen grundar sig i vår
bedömning av respektive kontrollmål som redovisas nedan.

Kontroll mal

Bedömning

Motivering

Det finns ändamålsenliga regler och riktlinjer i Regionen avseende
hantering av allmänna
handlingar.

Ej uppfyllt

Flera av regionens regler
och riktlinjer är föråldrade
och bör ses över för att
möta kraven i nu gällande
lagstiftning. Exempelvis är
regionens arkivreglemente
från 1992. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens
dokumenthanteringsplan är
från 2006 och motsvarande
för Hälso- och sjukvårdsnämnden är från 2008.
Sedan dess har organisationsförändringar i regionen
och ny lagstiftning trätt i
kraft, vilket ställer krav på
anpassning av riktlinjerna.

Berörd personal har
givits tillräckligaförutsättningar för att hantera allmänna handlingar.

I allt väsentligt uppfyllt

Lagstiftning och Regionens regler och rikt-

Delvis uppfyllt

Vår bedömning är att berörd personal har givits
tillräckliga förutsättningar
för att hantera allmänna
handlingar. Berörd personal
får genom intränat tillgång
till regler, riktlinjer och rutiner för hantering av allmänna handlingar. Vidare
är vår bedömning att den
centrala registraturen får
tillräckligt med kompetenshöjande insatser för att
hantera sina uppgifter. Däremot skiftar utbudet av de
kompetenshöjande insatserna för handläggare och
förtroendevalda i respektive
nämnd.
Vår bedömning utifrån
stickprovsgranskningarna
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I allt väsentligt uppfyllt

5.1.

är att kontrollmålet är uppfylls för samtliga nämnder
som prövats bortsett från
byggnadsnämnden. Den
sistnämnda har inte besvarat vår inskickade fråga. Vi
finner att Kultur- och fritidsnämnden efter 14 dagar
inte har besvarat vår fråga,
vilket är en brist. Tekniska
nämnden har brustit avseende att nämnden inte har
lämnat en besvärshänvisning vid vägran om utlämnande av allmän handling.
Vår bedömning är att regionen i allt väsentligt har
anpassat sig till den nya
informationsteknikens krav
vad gäller e-post, sms och
sociala medier. Det finns
riktlinjer för hur allmänna
handlingar som inkommer
eller upprättas genom sms,
telefon, e-post och sociala
medier ska hanteras.

Rekommendationer

Vi gör inte bedömningen att regionens riktlinjer som berör hanteringen av allmänna
handlingar går emot gällande lagstiftning. Däremot rekommenderar vi en översyn av arkivreglementen och dokumenthanteringsplaner i syfte att harmonisera dessa med nuvarande organisationsstruktur och nu gällande lagstiftning. Exempelvis är vår uppfattning
utifrån vår tolkning av dokumenthanteringsplanernas syfte att dessa ska vägleda verksamheternas hantering av allmänna handlingar. För att skapa en effektiv politisk styrning
och ordning och reda i hanteringen av allmänna handlingar bör dessa dokument därför
med jämna mellanrum ses över av respektive nämnd.
Vår uppfattning är att en översyn av arkivreglemente och dokumenthanteringsplaner även
kan bidra positivt till att förtydliga gallringsrutiner för allmänna handlingar som inkommer via sociala medier.
Vi anser att nämnderna kan stärka sin politiska styrning av hanteringen av allmänna
handlingar. Ett sätt för nämnden att göra det är att fatta beslut om de mest väsentliga
riktlinjerna, som exempelvis dokumenthanteringsplanen.
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Ärende nr BN 2015/6168

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
2017-04-26

Byggnadsnämnden

Förslag till riktlinjer för fler ett 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 - Utskjutande byggnadsdelar),
avseende tillämpning av plan- och bygglagen i Region Gotland, rörande vad som är:









uteplats,
terrass,
altan,
balkong,
yttertak,
golv,
pergola och
skärmtak

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
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
Just sign

Utdragsbestyrkande

Exp
Till
Avgift

1 (2)

2 (2)

Byggnadsnämnden
Region Gotland

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,



avstånd mellan bostäder och djurhållning och



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

Nu föreslagna riktlinjer behandlar begrepp som, vad är:










utskjutande byggnadsdelar?
en uteplats?
en terrass?
en altan?
en balkong?
ett yttertak?
ett golv?
en pergola?
ett skärmtak?

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

Johan Åberg
Förvaltningschef

Bilaga 1 - Riktlinjer för tillämpning av några grundläggande begrepp i PBL – Utskjutande byggnadsdelar
(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 utskjutande byggnadsdelar?
Vad är en uteplats?
Vad är en terrass?
Vad är en altan?
Vad är en balkong?
Vad är ett yttertak?
Vad är ett golv?
Vad är en pergola?
Vad är ett skärmtak?
Vad är utskjutande byggnadsdelar?
Exempel på utskjutande byggnadsdelar är terrasser, altaner, balkonger, skärmtak och taksprång mm.
Ibland ger dessa byggnadsdelar upphov till olika mätbara begrepp som används i detaljplane-bestämmelser som reglerar area och/eller skapar i olika utsträckning utrymmen och rumsligheter som
i vissa fall ska och i andra fall inte ska betraktas och beaktas som en del av byggnaden, vid uppförandet av byggnaden, eller som en tillbyggnad om de kommer till i efterhand.
I detaljplanebestämmelser används följande begrepp definierade i SIS-standard SS 21054:2009 för
att reglera:
 Byggnadsarea (BYA),
 Bruttoarea (BTA) och
 Öppenarea (OPA).
Definition av Byggnadsarea (BYA) enligt SIS-standard SS 21054:2009
1. Byggnadsarea (BYA) är den area som byggnaden tar upp på marken utan hänsyn till antal
våningar eller höjd. Det är ytterväggarnas utsida eller konstruktionens utsida som räknas.
2. I byggnadsarean ingår utskjutande byggnadsdelar, även takutsprång, större än ca 50 cm
om byggnadsdelens lägsta punkt är belägen lägre än 3,0 meter ovan mark.
3. För byggnadsdelar vars lägsta punkt ligger mer än 1,5 meter utanför underliggande fasadliv, ofta exempelvis uteplatser/balkonger, är mätvärda upp till 5 meter från marken.
4. Altan/Terrass som har ett golv som i sin helhet ligger lägre än 0,6 meter från marken
ingår inte i byggnadsarean.
5. Altan/Terrass som är underbyggd och har ett golv som i någon del ligger högre än 0,6
meter från marken ska räknas med i byggnadsarean.
6. I byggnadsarean ingår inte yttertrappa vid entré, mindre skärmtak i anslutning till entré
eller byggnadsdelar som inte eller obetydligt når över marknivån exempelvis ljusschakt
eller källaryttertrappa.
7. Öppenarean ingår i byggnadsarea (BYA).
1(9)

Definition av Bruttoarea (BTA)
1. Bruttoarea är de mätvärda utrymmena av våningsplanen. Bruttoarea begränsas av ytterväggens utsida och ingen hänsyn tas till smärre profileringar och lister.
2. I bruttoarea räknas indragen mellanvåning (entresolvåning) eller liknande med bjälklagets framkant som begränsning.
3. I utrymmen där hela våningen är mätvärd yta beräknas hela ytan som bruttoarea. Utrymmen som inte klassas som mätvärda tas inte med i beräkningen av bruttoarea.
4. I bruttoarea räknas inte öppning i bjälklag vid indragen mellanvåning och dylikt.
5. I bruttoarea räknas inte öppenarea, enligt definitionen av öppenarea.

Definition av Öppenarea (OPA)
1. Area av helt eller delvis öppna delar i anslutning till en byggnad, anordnade för vistelse
eller förvaring. Enligt definitionen av byggnadsarea ingår även öppenarea i byggnadsarea.

Vad är terrass, altan och balkong?
Definition av uteplats
En uteplats är en iordningställd begränsad yta i anslutning till bostaden. Altan, terrass och även
balkong är olika typer av uteplatser.

Terrass eller altan?
Ett av de viktigaste särskiljande kännetecknen mellan en terrass och en altan är, enligt Terminologicentrum, TNC, höjden över marken. Även om terrassen kan vara något upphöjd så har den ändå
kvar en koppling till marken som inte altanen har.
Altan eller balkong?
Altanen skiljer sig från balkongen genom att balkongen är utkragande, vilket altanen inte är. Balkongen har ingen underbyggnad. Altanen är enligt TNC alltid på något sätt underbyggnad. Det kan vara
i form av pelare, arkader, annan byggnad, en grundmur mm. Vad som anses vara en underbyggnad är
inte klarlagt. En konstruktion med enkla pelare/stolpar som håller upp ett konventionellt träbjälklag som bär upp en altan/terrass utgör dock enligt Svensk standard och rättspraxis inte en underbyggnad.
Med detta resonemang blir benämningen takterrass, som ofta används, språkligt lite problematisk.
Visserligen används även uttrycket takaltan, men det är inte tillnärmelsevis lika vanligt som takterrass.
Här får man nog acceptera språkbruket och finna sig i att takaltan är en synonym till takterrass, som
är synonym till altan.
Vid en bedömning av lovplikten för balkonger, terrasser eller altaner eller om dessa ska räknas som
byggnadsarea (BYA) eller som öppenarea (OPA) eller inte är det dock inte hur åtgärden benämns som
2(9)

är avgörande. Det viktiga är vilka fysiska egenskaper den planerade konstruktionen har samt även
vilket visuellt intryck den kommer att ge. De avgörande frågorna i sammanhanget att reda ut är
dels var gränserna går för när en altan/terrass eller en balkong blir bygglovspliktig, dels när dessa
ska ingå i byggnadsarean (BYA) och i vissa fall om delar av byggnadsarean (BYA) är öppenarea (OPA)
eller inte.
Varken altan, terrass eller balkong finns inte med i uppräkningen i 6 kap. 1 § plan- och byggförordningen (2011:338) av andra anläggningar än byggnader för vilka det krävs bygglov.
Enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 c PBL. krävs det bygglov för annan ändring av ett en- eller tvåbostadshus än tillbyggnad om ändringen innebär att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas.
Detta gäller dock endast, enligt 9 kap. 2 § sista stycket PBL, om en- eller tvåbostadshuset ligger inom
ett område som omfattas av detaljplan.
Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs det även bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av en byggnad. En
byggnad är, enligt 1 kap. 4 § PBL, 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. En tillbyggnad är enligt samma bestämmelse en ändring av en byggnad som innebär en ökning
av byggnadens volym.
En altan/terrass till ett en- eller tvåbostadshus kräver således bygglov om konstruktionen som sådan
även bedöms vara en byggnad, tillbyggnad eller om en- eller tvåbostadshusets yttre utseende avsevärt
påverkas genom altan-/terrassbygget om det ligger inom område med detaljplan.
När kan en altan/terrass anses utgöra en bygglovspliktig fasadändring?
I ett dom (MÖD P 4499-15) bedömdes att en takterrass/-altan innebar att byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt. Byggnaden låg inom område med detaljplan och det krävdes därför bygglov för takaltanen. Den bedömdes dock inte medförde någon ytterligare byggnadsarea.
Det är inte bara takterrasser/-altaner som avsevärt kan påverka en byggnads yttre utseende så att
bygglovsplikt inträder.
När kan en altan/terrass anses utgöra en byggnad?
I en dom (MÖD P 8356-14) ansågs en fristående altan/terrass vara en byggnad. Altan-/terrassgolvet var inte tätt, regnvatten kunde ledas ner i det underliggande utrymmet. Höjden under golvet
var som mest 1,6 meter under balkarna. Altan-/terrassgolvet ansågs utgöra tak för det underliggande utrymmet. Höjden under altan-/terrassgolvet och konstruktionen bedömdes vara sådan att
människor kunde uppehålla sig där och att den därmed ansågs vara avsedd för detta. Vilken den
egentliga avsikten var beträffande användningen av det aktuella utrymmet hade ingen betydelse för
bedömningen.
Det sista ledet i definitionen av en byggnad, att konstruktionen ska vara avsedd att vara konstruerad
så att människor kan uppehålla sig i den, förutsätter inte att utrymmet är mätvärt enligt Svensk
Standards definition av bruttoarea (MÖD P 8356-14).
När kan en altan/terrass anses utgöra en tillbyggnad?
I en dom (MÖD P 2854-14) hänvisas till förarbetena till 1 kap. 4 § PBL, som säger att med tillbyggnad avses alla volymutvidgningar av en byggnad, dock inte en tilläggsisolering på byggnadens
utsida (prop. 2009/10:170 s.152).
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Av förarbetena till den äldre plan- och bygglagen framgår vidare att med tillbyggnad avses åtgärder
som syftar till att öka en byggnads volym oavsett i vilken riktning ökningen sker (prop. 1985/86:1
s.676). Även en volymutvidgning under mark utgör alltså en tillbyggnad.
I en dom (MÖD P 3455-14) bedömdes att en altan/terrass, sedd från grannfastigheten, gav ett
visuellt intryck av att vara en tillbyggnad. Vidare bedömdes även att utrymmet som bildas under
altanen/terrassen innebar att byggnadens volym ökade och att den därmed utgjorde en tillbyggnad
till byggnaden.
I RÅ 1995 ref. 42 kom Regeringsrätten fram till att en altan vars golv inte låg högre än 1,2 meter
över mark inte var volymskapande och därför inte var att anse som en tillbyggnad.
Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) har i rättsfallet RÅ 2009 ref. 67 I− III funnit att bygglov krävts för altaner vars golv legat 1,8− 3,0 meter över marken då de visuellt gett
intryck av att vara tillbyggnader och där ett utrymme skapats under altangolvet som samtidigt har
uppfattats som ett tak.
I en dom (MÖD P 3455-14) hänvisas till RÅ 2010 not. 10. Där har Regeringsrätten fann att en
altan vars höjd över sluttande mark mätte 1,0− 2,4 meter var en bygglovspliktig tillbyggnad till ett
fritidshus.
Ingen tillbyggnad, men ändå mätvärd byggnadsarea (BYA).
I en dom (MÖD P 2854-14) bedömdes att en altan/terrass inte utgjorde en tillbyggnad, men att
altanen/terrassen ändå utgjorde en mätvärd byggnadsarea (BYA)
Domstolen att ta ställning till om en altan/terrass som var underbyggd med en grundmur under
mark kunde anses utgöra en tillbyggnad och/eller om altan-/terrassbygget innebar att högsta tilllåtna byggnadsarea överträddes.
Det rörde sig i detta fall om en altan med arean 6,4 m2, belägen i direkt anslutning till byggnaden.
Altanens/Terrassens golv låg på samma nivå som byggnadens golv och var underbyggd med en
grundmur.
Avståndet från marknivå upp till altan-/terrassgolvet var ca 0,8 meter. Grundmurningen under
altanen/terrassen utgjordes av en mur i vinkel, placerad mot en del av den bygglovgivna byggnadens grundmur, på så sätt att den bildade ett kvadratiskt utrymme under mark. Utrymmet bedömdes vara helt slutet utan åtkomst från något håll.
Altanen/terrassen bedömdes i detta fall inte ge ett visuellt intryck av att vara en tillbyggnad. Frågan
var då om altankonstruktionen ändå innebar en volymökning av byggnaden och därför utgjorde en
tillbyggnad.
Den aktuella konstruktionen som utgjorde ett helt slutet utrymme bedömdes inte utöka byggnadens användbara utrymme, och ansågs därmed inte utgöra en tillbyggnad.
De klagande hävdade att grundmuren under uteplatsen ändå medförde överskridande av högsta
tillåtna byggnadsarea. Som framkommit var avståndet från marknivå upp till altangolvet 0,8 meter
och den underbyggda altanens area uppgick till 6,4 m2.
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Det bedömdes att den aktuella altanen/terrassen var underbyggd och kom att ha sin högsta punkt
högre än 0,6 meter över den omgivande marken. Bedömningen blev att den aktuella altanen/terrassen därmed, enligt Svensk Standard SS 21054:2009, utgjorde en mätvärd byggnadsdel som skulle
inräknas i byggnadsarean (BYA). Alltså ingen tillbyggnad, men ändå en mätvärd byggnadsdel.
Bygglovsplikt för terrasser, altaner och balkonger
Krav på bygglov för att bygga/anlägga en uteplats uppstår beroende på i vilken form det görs, vad
det är som byggs eller anläggs och var det sker, inom eller utanför detaljplan.
Vid byggande av en terrass, altan, balkong eller inglasat uterum kan det behövas bygglov. Det beror
på hur stort man vill bygga och var fastigheten ligger.
Riktlinjer för bygglovsplikt och mätbar BYA för altan/terrass inom detaljplan
1. Bygglov krävs inte för en altan/terras om altan-/terrassgolvet i sin helhet är lägre än 0,6
meter över marken, vare sig altanen/terrassen är underbyggd eller inte.
2. En altan/terrass enligt (1.) ska inte räknas in i byggnadsarean (BYA).
Nedan avser altaner/terrasser vars golv i någon del är högre än 0,6 meter
3. Bygglov för tillbyggnad krävs inte en altan/terrass som inte är underbyggd, inte ger ett visuellt
intryck av att vara en tillbyggnad och inte innebär att det skapas ett utrymme under altan/terrassgolvet så att människor kan uppehålla sig där, vilket inte förutsätter att utrymmet
är mätvärt enligt Svensk Standards definition av bruttoarea (BTA).
4. En altan/terrass enligt (3.) ska inte räknas in i byggnadsarean (BYA).
5. Bygglov för tillbyggnad krävs inte för en altan/terrass som är underbyggd, men inte ger ett visuellt
intryck av att vara en tillbyggnad och inte innebär att det skapas ett utrymme under altan/terrassgolvet så att människor kan uppehålla sig där, vilket inte förutsätter att utrymmet
är mätvärt enligt Svensk Standards definition av bruttoarea (BTA).
6. En altan/terrass enligt (5.) ska räknas in i byggnadsarean (BYA).
7. Bygglov för tillbyggnad krävs för en altan/terrass vare sig den är eller inte är underbyggd, men ger
ett visuellt intryck av att vara en tillbyggnad eller innebär att det skapas ett utrymme under
altan-/terrassgolvet så att människor kan uppehålla sig där, vilket inte förutsätter att utrymmet är mätvärt enligt Svensk Standards definition av bruttoarea (BTA).
8. En altan/terrass enligt (7.) ska räknas in i byggnadsarean (BYA).
9. Det krävs bygglov för fasadändring för en altan/terrass som bedöms påverka byggnadens yttre
utseende avsevärt.
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Riktlinjer för bygglovsplikt för altan/terrass utanför detaljplan
1. Bygglov för tillbyggnad krävs för en altan/terrass vare sig den är eller inte är underbyggd, men ger
ett visuellt intryck av att vara en tillbyggnad eller innebär att det skapas ett utrymme
under altan-/terrassgolvet så att människor kan uppehålla sig där, vilket inte förutsätter
att utrymmet är mätvärt enligt Svensk Standards definition av bruttoarea (BTA).
2. Bygglov för tillbyggnad krävs inte enligt (1.) om altanen/terrassen kan ses som en bygglovfri
liten tillbyggnad, enligt riktlinjerna för bygglovbefriade åtgärder utanför/inom sammanhållen bebyggelse.

Riktlinjer för bygglovsplikt och mätbar BYA för balkong inom detaljplan
1. Det krävs alltid bygglov ändring av byggnadens utseende, fasadändring, för att bygga en balkong på
ett en- eller tvåbostadshus inom detaljplan.
2. Det krävs bygglov för tillbyggnad om balkongens djup överstiger 0,5 meter och byggs närmare
marken än 3 meter eller om balkongens djup överstiger 1,5 meter och byggs närmare
marken än 5 meter och samtidigt skapar en öppenarea (OPA).
3. Om balkongs djup överstiger 0,5 meter och byggs närmare marken än 3 meter eller om
balkongens djup överstiger 1,5 meter och byggs närmare marken än 5 meter orsakar den
en utökning av byggnadsarean (BYA) och ska därmed även prövas mot planbestämmelserna om dessa reglerar bebyggelsen på fastigheten genom byggnadsarean (BYA). Detta
ska göras oavsett om utrymmet under balkongen även orsakar en bygglovspliktig tillbyggnad enligt (2.).

Riktlinjer för bygglovsplikt för balkong utanför detaljplan
1. Att förse ett en- eller tvåbostadshus utanför detaljplan med en balkong med ett djup som
överstiger 0,5 meter och byggs närmare marken än 3 meter eller om balkongens djup
överstiger 1,5 meter och byggs närmare marken än 5 meter på mer än 1,5 meter kan om
den byggs närmare marken än 5 meter ger upphov till öppenarea och utgör därmed antingen en bygglovspliktig tillbyggnad eller en bygglovspliktig eller bygglovfri liten tillbyggnad.
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Vad är yttertak, golv och pergola?
Riktlinjer för vad som är yttertak, golv och pergola
Yttertak är en byggnadsdel som uppåt avgränsar en byggnad till skydd mot yttre klimat.
Golv är en byggnadsdel som utgör en beträdbar yta möjlig att vistas på.
Pergola är en byggnadsdel som dels inte har sådana egenskaper att den uppåt avgränsar en
byggnad eller en uteplats till skydd mot yttre klimat, dels inte har egenskaper som gör den till en
beträdbar yta möjlig för vistelse. Det innebär att en konstruktion är en pergola om den inte
samtidigt är ett yttertak (skärmtak) eller ett golv.
Yttertak
Av en dom i Mark- och miljööverdomstolen från 2015-11-02, MÅL P 2293-15, framgår att den
konstruktion som behandlas i domen ”består av två ca fyra meter långa limträbalkar. Ovanpå och vinkelrätt
mot dessa längsgående balkar är smala ribbor glestutlagda med ca tre decimeters mellanrum.” Vidare framgår att
”Begreppet tak är inte definierat i plan- och bygglagstiftningen. Under sådana omständigheter har man i praxis tagit
ledning av hur ett begrepp definieras i Terminologicentrum TNC, Plan- och byggtermer 1994. Där definieras ”yttertak” som ”en byggnadsdel som uppåt avgränsar en byggnad till skydd mot yttre klimat”.
Slutsatsen blir att ett yttertak utgör ett eller har egenskaper som i någon form utgör ett klimatskydd,
d.v.s. ett yttertak kan ha egenskaper som bidrar till att reglera temperaturen i en byggnad, skydda
mot, regn, snö och/eller solinstrålning. Ett yttertak behöver dock inte skydda mot alla dessa klimatbidragande faktorer samtidigt för att vara ett yttertak, vilket det finns gott om exempel på. Det
innebär att ett yttertak inte behöver vara en tät konstruktion. Detta framgår av rättspraxis (MÖD
P 8356-14). Även skärmtak räknas som yttertak.
Av den aktuella domen framgår vidare att ” Aktuell konstruktion kan närmast betecknas ”pergola” och
kan inte sägas utgöra ett klimatskydd.”.
Golv
Det finnas skäl i sammanhanget att reda ut vad som är ett golv. Det finns naturligtvis ingen fastställd definition av det heller. Att säga att ett golv är den horisontella yta som avgränsar ett rum
eller en yta nedåt räcker inte. För det första känner alla till hur svårt det är att få till just ett golv
som inte lutar. I vissa sammanhang är det till och med så att golvet ska luta, i t.ex. ett våtrum eller
i vissa sammanhang exempelvis ett scengolv. När ett lutande golv övergår till att i stället vara en
vägg kan också vara en fråga värd en egen utredning. Den frågan lämnas dock tills vidare obesvarad.
Definitionen av ett golv behöver alltså heller inte begränsas till att avgränsa ett rum. Det kan vara
praktiskt att även kalla den beträdbara ytan på en balkong, terrass eller altan för ett golv, ett balkonggolv, ett terrassgolv respektive ett altangolv. Grundläggande för ett golv bör vara att det är en
konstruktion som har karaktären av en yta som är möjlig att beträda eller vistas på. Av rättspraxis
(MÖD P 8356-14) framgår även att ett golv inte behöver vara tätt, vilket det även finns gott om
exempel på. Längre än så kanske inte är nödvändigt att gå.
Pergola
Från resonemanget kring vad som är ett yttertak respektive ett golv kan man dra följande slutsatser.
Varken ett golv eller ett yttertak behöver vara täta. Både ett yttertak och ett golv kan t.ex. bestå av
bräder, med mindre mellanrum emellan, lagda på en bärande konstruktion. I vissa fall kan en konstruktion samtidigt utgöra både ett yttertak och ett golv. En pergola däremot kan aldrig utgöra
varken ett yttertak eller ett golv. Det som närmast utmärker en pergola är att den varken utgör ett
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klimatskydd eller att den inte går att vistas på. Det innebär att en pergola inte samtidigt kan vara ett
yttertak eller ett golv, d.v.s. en pergola är en pergola och inget annat.

Vad är skärmtak?
Riktlinje för vad som är ett skärmtak
Skärmtak tillhör kategorin yttertak. Ett skärmtak kan vara ett fritt tak över en dörr, en entré, en
lastkaj, ett järnvägsspår, en perrong eller liknande. Det är inte helt klart vad som avses med ”fritt”
i sammanhanget.
Orddelen ”skärm” i skärmtak syftar i detta sammanhang på funktionen, d.v.s. ett skärmtak är ett
tak som oberoende av konstruktionen skärmar av sol, regn och snö. Det innebär att ett skärmtak
kan bäras upp som i exemplet ovan eller av pelare i varje hörn eller en kombination av dessa eller
på något annat sätt. Ett skärmtak saknar dock i alla sammanhang materialiserade väggar med
undantag av den eller de väggar, om skärmtaket är placerat i ett innerhörn, som skärmtaket utgår
ifrån. Som materialiserade väggar räknas även väggar av genomsiktligt glas eller andra genomsiktliga material.
Plan- och bygglagen definierar inte vad som är ett skärmtak. Ett skärmtak tillhör dock kategorin
yttertak. Ett skärmtak kan vara ett fritt tak över en dörr, en entré, en lastkaj, ett järnvägsspår, en
perrong eller liknande. Det är inte helt klart vad som avses med ”fritt” i sammanhanget. Det är
oklart om orddelen ”skärm” i benämningen skärmtak syftar på konstruktionen eller funktionen.
Om det syftar på konstruktionen skulle det kunna innebära att endast tak som har ”skärmmössans”
konstruktion, d.v.s. att ”skärmen” är inspänd och/eller är upphängd endast i en sida. Det troliga är
dock att ”skärm” i detta sammanhang istället syftar på funktionen, d.v.s. att ett skärmtak är ett tak
som oberoende av konstruktionen skärmar av sol, regn och snö. Det innebär att ett skärmtak kan
bäras upp som i exemplet ovan eller av pelare i varje hörn eller en kombination av dessa eller på
något annat sätt. Ett skärmtak saknar dock i alla sammanhang materialiserade väggar med undantag
av den eller de väggar, om skärmtaket är placerat i ett innerhörn, som skärmtaket utgår ifrån. Som
materialiserade väggar räknas även väggar av genomsiktligt glas eller andra genomsiktliga material.
Ett fristående skärmtak, exempelvis en carport eller ett fristående skärmtak över en perrong, är en
fristående byggnad. Att inom detaljplan bygga ett inglasat uterum är en byggnad eller en tillbyggnad
och att göra en inglasning av en uteplats som redan är under tak torde inom detaljplan vara en
fasadändring som kräver bygglov.
Skärmtak tillhör kategorin utskjutande byggnadsdelar på en byggnad där det bildas ett rum under
den utskjutande byggnadsdelen. Skärmtaket utgör således en del av själva byggnaden och ska räkans
med som öppenarea vid beräkning av byggnadsarea, BYA. Skärmtak är därför också med några undantag bygglovspliktiga, antingen som ingående i en byggnad vid nybyggnad eller som en fristående
byggnad eller som tillbyggnad som saknar bruttoarea. Det innebär bl.a. att ett skärmtak som bara har
öppenarea inte kan utgöra en s.k. Attefallstillbyggnad, eftersom den definieras utifrån just bruttoarea.
Samma sak gäller för alla byggnader eller tillbyggnader som endast har öppenarea.
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Skärmtak enligt 9 kap 4§ 2 PBL
Av 4 § 2 framgår bl.a. att det inte krävs 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 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 det.
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.

Skärmtak som är undantagna från bygglovsplikt
Inom detaljplan krävs normalt bygglov för skärmtak eftersom det antingen är en nybyggnad eller
tillbyggnad.
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.

Skärmtak utanför och inom sammanhållen bebyggelse.
I områden utanför detaljplan följer bygglovsplikten för skärmtak även reglerna för vad som gäller
för liten tillbyggnad respektive komplementbyggnad utanför och inom sammanhållen bebyggelse. Beroende på om skärmtaket ansluter till en byggnad eller om det är fristående.
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NACKA TINGSRÄTT

UNDERRÄTTELSE
2017-04-20

Mark- och miljödomstolen

Aktbilaga 10
Mål nr
P 5941-16

Avdelning 4

Anges vid kontakt med domstolen

Byggnadsnämnden, Region Gotland genom

Gunnar Gustafson

Johan Lindh och Annika Lindh ./. Byggnadsnämnden, Region Gotland
angående bygglov på fastigheten Gotland Sanda Botvide 1:97
___________________________________________________________________
Nämnden har genom Gunnar Gustafsson gett in yttrande i målet. I yttrandet diskuteras om
nämnden hade gjort en annan bedömning om den aktuella befintliga byggnaden ska anses
vara en huvudbyggnad. Något tydligt ställningstagande redovisas inte i yttrandet.
Domstolen ger därför nämnden åter tillfälle att yttra sig över innehållet i bifogade
handlingar, aktbilaga 2.
Ert yttrande ska vara skriftligt och ha kommit in till mark- och miljödomstolen senast den
24 maj 2017. I yttrandet ska domstolens målnummer P 5941-16 anges.
Om Ni inte svarar kan målet ändå komma att avgöras.

Sebastian Widmark
Telefon 08-561 656 40

Dok.Id 495977
Postadress
Box 1104
131 26 Nacka strand

Besöksadress
Augustendalsvägen
20

Telefon
Telefax
08-561 656 40
08-561 657 99
E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se
www.nackatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag–fredag
08:00-16:30

NACKA TINGSRÄTT
Avdelning 4
INKOM: 2016-10-13
MÅLNR: P 5941-16
AKTBIL: 2-4

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2013/1766
12 april 2017

Anders Rahnberg

Byggnadsnämnden

Samråd med områdesbestämmelser – del av Öja socken
Förslag till beslut

•
•

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska samråda med förslag till
områdesbestämmelser, daterat 2017-05-03, enligt 5 kapitlet 11§ plan- och
bygglagen (PBL 2010:900).
Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser för Region Gotland.

Sammanfattning

Begäran om planbesked inkom 2013-07-02 från Fortifikationsverket till
samhällsbyggnadsförvaltningen med önskan om framtagande av områdesbestämmelser för att utöka lovplikten inom del av Öja socken.
Efter konsultation med kommuner i liknande situation och statliga myndigheter om
vad som kan regleras inom plan- och bygglagens regelverk kommer nu samhällsbyggnadsförvaltningen att samråda med ett förslag till områdesbestämmelse i enlighet
med gällande lagstiftning.
Ärendebeskrivning

Planförhållanden

Fördjupad översiktsplan (föp) för storsudret och Burgsvik 2025 (antagen 2013-06-17) anger
för delar av området:
-

Kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning.
Se bebyggelseriktlinjer i föp.

-

Övrig mark där pågående markanvändning ska bibehållas under planperioden.
Se bebyggelseriktlinjer i föp.

-

Kompletteringsområde. Se bebyggelseriktlinjer i föp.

Riksintressen: riksintresse för naturvård, Natura 2000, riksintresse för friluftsliv,
riksintresse för försvarsmakten (samrådsområde), riksintresse för kulturmiljövård,
riksintresse för yrkesfiske.
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB).
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2013/1766

Ställningstagande till behovet av miljöbedömning

Planen bedöms inte kräva miljöbedömning, med miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Samråd om denna bedömning genomförs med länsstyrelsen, enligt förordningen
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, 6 §.
”När detaljplanen upprättas skall bestämmelserna i 6 kap 11 – 18 och 22 §§
miljöbalken tillämpas, om planen kan antas medföra en sådan miljöpåverkan som
avses i 6 kap 11 § miljöbalken.” (PBL 4 kap 34 § andra stycket).
Då områdesbestämmelserna är av begränsande typ så bedömer Region Gotland att
det inte finns någon risk för påverkan på miljö, hälsa, m fl faktorer av sådan
omfattning att en miljöbedömning ska krävas.
Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2014-03-05 § 38, med beslut om
planuppdrag.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till områdesbestämmelser,
daterat 2017-05-03.
Syftet med planläggningen är att säkerställa riksintresset för totalförsvaret genom att
skapa en ”störningsfri” miljö för den verksamhet och den utrustning som finns och
används i området. Områdesbestämmelserna avser enbart förekomsten av objekt
som kan orsaka störningar på denna utrustning.
Avsikten med områdesbestämmelserna är att underlätta vid bedömningar i plan- och
bygglovärenden genom att förtydliga åtgärder som kan medföra störningar på försvarets störningskänsliga utrustning.
Utökad lovplikt innebär ett antal restriktioner för den mark som ligger inom det
avgränsade området.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Byggnadsnämnden att samråda med ett
förslag till områdesbestämmelse som är förenligt med lagstiftningen i Plan-och
bygglagen. Förslaget till områdesbestämmelser har presenterats för FRA/Fortifikationsförvaltningen.
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2017-04-11
Planbeskrivning, 2017-05-03
Plankarta, 2017-05-03
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-04-11

Anders Rahnberg
planchef

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Fortifikationsverket, Kungsgatan 43, 631 89 ESKILSTUNA
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Tjänsteskrivelse
BN 2017/976
Datum

Lena Nilsson

Byggnadsnämnden

Adress- och namnärende, namnsättning av väg i Tofta
Gnisvärd
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att vägnamnet Betaniavägen fastställs.
• Tillverkning och uppsättning av vägnamnskyltar och kostnaden för detta ska
ombesörjas av fastighetsägare eller samfällighetsförening/ Tillverkning och
uppsättning av vägnamnskyltar och kostanden för detta skall ombesörjas av
Region Gotland.
•

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

Bedömning

Med anledning av försäljning av bostadsrätter inom upprättad detaljplan för Tofta
Smågårde 1:159 mfl, uppkommer behovet av vägnamn och adresser inom
detaljplanen
Betania

Huvudbyggnaden är uppförd på 1930-talet och fungerade tidigare som
jordbruksfastighet. Örebromissionen övertog senare fastigheten, då fungerade
byggnaden som församlingshem. Den kyrkliga organisationen Smyrna köpte
fastigheten under 1990-talet och använde den som semesterhem.
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Historiskt

Betania var en i Bibeln omnämnd by, belägen ca 2,5 kilometer från Jerusalem, på
Olivbergets östra sida vid vägen till Jeriko. I Betania bodde Jesu vänner Marta, Maria
och Lasaros. Det var i Betania Jesus skall ha uppväckt Lasaros från de döda, och det
var också hit han drog sig undan sedan han ridit in i Jerusalem. Jesu himmelsfärd
skedde från "bort mot Betania" (Lukas 24:50).

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lena Nilsson
Kartingenjör

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.

Sökande
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2015/871
3 maj 2017

Byggnadsnämnden

VISBY DOVHJORTEN 6 m fl
Samrådsbeslut - Visby Dovhjorten 6

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska samråda med planförslaget, daterat 2017-05-03,
enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen.

Ärendebeskrivning

Ansökan om planbesked inkom 2015-03-30 med önskan om ändring av detaljplan
för att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av påbyggnad av en befintlig
butiksbyggnad (Åhlénshuset). Byggnadsnämnden lämnade positivt planbesked 201505-12, § 99. Ett plankostnadsavtal tecknades i mars 2016 och i samband med detta
överlämnades också planeringsförutsättningarna för kvarteret. Påverkan på
solförhållandena på Österväg samt den volymmässiga relationen till omgivande
fastigheter och ringmuren är kritiska punkter i planarbetet.
Exploatören har vid ett par tillfällen lämnat skissförslag som har studerats i regionens
3D-modell. SBF har haft en kontinuerlig dialog med exploatörens arkitekt och
byggombud och har kommunicerat SBF:s bedömning. Förslaget har bearbetats under
hand och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett planförslag daterat 201703-05.
Planförhållanden

Fördjupad översiktsplan för Hela Visby (antagen 2009-12-14) anger:
Östercentrum ska utvecklas till en del av en naturligt levande och livskraftig
stadskärna för hela Visbyområdet.
Ett planprogram för Östercentrum godkändes av BN 2013-12-12. Syftet med programmet
är att genom förslag till strategi för den övergripande markanvändningen i framtiden
möjliggöra en utveckling av Östercentrum från handelscentrum till stadskärna.
Planprogrammet lyfter bl a;


Stråk ska utvecklas och tydliggöras. Baksidor utformas så att de upplevs som
framsidor. Kopplingen mellan innerstaden och Östercentrum ska förstärkas.



Möjliggöra bostäder, kontor, verksamheter och kultur.



Takfotshöjden är relativt lika på byggnaderna längs Östervägs södra sida.
Denna höjd bör bibehållas och påbyggnader dras in från fasadliv.
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Det är viktigt att nya påbyggnader inte bidrar till ökad skuggning av gågatan.
Skuggstudier ska göras i samband med detaljplaneläggning.



En galleria skulle kunna uppföras på parkeringsdäckets västra del och ansluta
till Åhlénshuset, Dovhjorten 6. En ny entré till Dovhjorten 6 från
Skolportsgatan - Kung Magnus väg öppnar upp mot söder.



Tillskapande av gröna tak, parkmiljöer, planteringar skulle lyfta området.

För området gäller detaljplan 09-Vis-56, antagen 1971-06-14. Planen anger område för
handel. Planförslaget omfattar också delar av detaljplan A1 1959, antagen 1959-05-11.
Där anges gatumark.
Motivering till att miljökonsekvensbeskrivning inte behövs

Länsstyrelsen anser i yttrande 2016-06-16 att en detaljplan för att möjliggöra
byggande av bostäder ovanpå ”Åhlénshuset”, Visby Dovhjorten 6, kan innebära en
miljöpåverkan på kulturmiljön och människors hälsa och säkerhet. Detta eftersom
platsen redan idag är sårbar utifrån att miljökvalitetsnormen partikelhalter (PM10)
redan överstigs och att den ligger i nära anslutning till riksintresset och världsarvet
Visby Innerstad.
Länsstyrelsen instämmer dock i Region Gotlands bedömning att planen inte kan
antas få en betydande miljöpåverkan enligt förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar.
Frågeställningar gällande riksintresse för kulturmiljö och världsarvet Visby Innerstad,
miljökvalitetsnormer för luft och förorenad mark anser länsstyrelsen kan utredas och
regleras inom detaljplaneprocessen.
Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2015-05-12, § 99, med beslut om
planuppdrag. Ett plankostnadsavtal tecknades i mars 2016.
Byggnadsnämnden diskuterade 2017-02-08 samhällsbyggnadsförvaltningens
bedömning av inlämnat skissförslag daterat 2016-11-25. Förvaltningen ansåg att
redovisat förslag medför en allt för negativ effekt på skuggverkan på Österväg och
platsen kring korsningen Kung Magnus väg/Österväg för att vara acceptabelt.
Dessutom upplevs byggnaden mot Skolportsgatan som för hög i jämförelse med
omgivande bebyggelse. Byggnadsnämnden beslutade, §9, att exploatörens förslag
daterat 2016-11-25 ska utgöra underlag för det fortsatta planarbetet.

Bedömning

För fastigheten Dovhjorten 6 finns ett planuppdrag för en utveckling av fastigheten
med en påbyggnad med bostäder. Exploatören har lämnat skissförslag som underlag
för detaljplanen.
Förslagen redovisar en positiv omvandling av befintligt handels-/kontorshus med en
påbyggnad av bostäder och gestaltningen kan sannolikt bidra till en förbättrad
stadsmässighet i Östercentrum. Förslaget har ett tilltalande angreppssätt genom att
bygga så att det kommer att upplevas som tre skilda huskroppar: - mot Österväg mot Kung Magnus väg - mot Skolportsgatan. Entréer orienteras mot gatan och
exteriören får ett öppnare uttryck mot samtliga gatusidor. Gatumarken i
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hörnavskärningen vid korsningen Skolportsgatan/Kung Magnus väg omvandlas till
kvartersmark med fortsatt tillgänglighet i gatuplan för allmänheten.
Förslaget möjliggör ca 5 000 kvm för bostäder och ca 8 000 kvm för
centrumändamål..
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan, daterat 201705-03, och rekommenderar byggnadsnämnden att besluta om samråd.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2017-05-03
Planförslag (karta & beskrivning), daterat 2017-05-03
Planprogram, 2013-12-13 (med tillhörande samrådsredogörelse och
kulturmiljöanalys)
HIA, 2016-01-27
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Eva Werkelin
Planarkitekt

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
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Förslag till detaljplan för

Visby Dovhjorten 6 m fl
Region Gotland
Till planförslaget hör följande handlingar:
Planbeskrivning
Plankarta

Samrådshandling

Ärendenr: BN 2015/871
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-05-03

Övrigt underlag:
Planprogram 2013-12-13 (med tillhörande samrådsredogörelse och kulturmiljöanalys)
HIA 2016-01-27

ARBETSHANDLING

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2015/871
Visby Dovhjorten 6 m fl
2017-05-03
____________________________________________________________________________________________

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

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000 vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo

__________________________________________________________________________________
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Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med utökat planförfarande med anledning av läget intill känsliga miljöer som världsarvet och riksintresset Visby innerstad. Förslaget har också ett principiellt intresse som det första större utvecklingsprojektet inom ramen för planprogrammet för Östercentrum.
Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland 201505-12, § 99. Byggnadsnämnden har 2017-02-08, § 9, beslutat att gå vidare
med planarbetet utifrån exploatörens skisser, daterade 2016-11-25.
Planförslaget är upprättat på en grundkarta daterad 2016-07-05 (koordinatsystem SWEREF 99 18 45, höjdsystem RH 1900).
Planens syfte och huvud- Syftet med planen är att möjliggöra en påbyggnad med bostäder. Fler bostädrag
der bedöms ge ökat liv åt Östercentrum.
Planförslaget möjliggör en positiv omvandling av befintligt handelshus med en
påbyggnad av bostäder. Gestaltningen ska anpassas i volym och utformning till
närmiljön och kan sannolikt bidra till en förbättrad stadsmässighet och ökad
attraktivitet i Östercentrum. Syftet är att påbyggnaden med bostäder och förändringen av befintlig byggnad ska innebära att det även i gatuplan upplevs
som tre olika huskroppar: - mot Österväg – mot Kung Magnus väg – mot Skolportsgatan. Entréer orienteras mot gatan och exteriören får ett öppnare uttryck mot samtliga gatusidor. Gatumarken i hörnavskärningen vid korsningen
Skolportsgatan/Kung Magnus väg omvandlas till kvartersmark med fortsatt
tillgänglighet i gatuplan för allmänheten.
Planförslaget innebär att befintlig byggnad förutsätts att byggas på, och förslaget är skräddarsytt för den komplexa situationen på fastigheten. Om befintlig
byggnad skulle rivas torde planförslaget inte ge tillräcklig flexibilitet.
Bedömning av miljöpåverkan

Länsstyrelsen anser i yttrande 2016-06-16 att en detaljplan för att möjliggöra
byggande av bostäder ovanpå ”Åhlenshuset”, Visby Dovhjorten 6, kan innebära en miljöpåverkan på kulturmiljön och människors hälsa och säkerhet. Detta
eftersom platsen redan idag är sårbar utifrån att miljökvalitetsnormen partikelhalter (PM10) redan överstigs och att den ligger i nära anslutning till riksintresset och världsarvet Visby Innerstad
Länsstyrelsen instämmer dock i Region Gotlands bedömning att planen inte
kan antas få en betydande miljöpåverkan enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar.
Frågeställningar gällande riksintresse för kulturmiljö och världsarvet Visby
Innerstad, miljökvalitetsnormer för luft och förorenad mark anser länsstyrelsen kan utredas och regleras inom detaljplaneprocessen.

__________________________________________________________________________________
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PLANDATA

Översiktskarta samt översikt av gällande detaljplaner kring nuvarande planförslag

Lägesbestämning
Areal
Markägoförhållanden

Området ligger i Östercentrum och gränsar till Österväg, Kung Magnus väg och
Skolportsgatan.
Planområdets yta är 6 920 m2.
Visby Dovhjorten 6 är i privat ägo. Marken på Visby Solberga 1:19, i
hörnavskärningen vid korsningen Skolportsgatan/Kung Magnus väg, ägs av
Region Gotland.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 - Hela Visby, antagen
av kommunfullmäktige 2009-12-14, anges för området ändamålet stadskärna
med målet att Östercentrum med omnejd ska gestaltnings- och innehållsmässigt utvecklas till en del av en naturlig, levande och livskraftig stadskärna för
hela Visbyområdet.

__________________________________________________________________________________
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Utdrag ur fördjupad översiktsplan – Hela Visby, antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14

Detaljplaner

Gällande detaljplan 09-Vis-56, antagen 1971-06-14, anger område för handel.
Befintliga tillåtna byggnadshöjder är ca 6 m mot Österväg, ca 10 m mot Kung
Magnus väg och ca 6.5 mot Skolportsgatan. Föreskriven taklutning i gällande
plan är 0 grader. Gällande detaljplan togs fram för Tempovaruhuset och parkering skulle lösas genom parkering i källarplanet och genom s k friköp av parkeringsplatser direkt öster om varuhuset.
Del av gällande detaljplan A1 1959, antagen 1959-05-11, anger gatumark för
Skolportsgatan och Kung Magnus väg samt för hörnavskärningen vid korsningen Skolportsgatan/Kung Magnus väg.

__________________________________________________________________________________
5 (28)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2015/871
Visby Dovhjorten 6 m fl
2017-05-03
____________________________________________________________________________________________

Program för planområdet

”Planprogram för Östercentrum m m”, godkänt av byggnadsnämnden 201312-13, § 279.

Utdrag ur plankarta för planprogram för Östercentrum, godkänd 2013-12-12

Kriterier i programmet som har koppling till den nya detaljplanen är:
 Kung Magnus väg stängs för biltrafik
 Stråken genom området utvecklas och tydliggörs
 Baksidor utformas så att de upplevs som framsidor
 Kopplingen Innerstaden – Östercentrum förstärks
 Möjliggöra bostäder, kontor, verksamheter och kultur
 Tillskapande av gröna tak, parkmiljöer, planteringar skulle lyfta området
”En variation i byggnader, volymer och ska eftersträvas. Mot Norra Hansegatan kan bebyggelsen vara högre och vid mötet med Innerstaden och ringmuren ska stor hänsyn tas till världsarvsstaden.”
”Bottenvåningarna ska utformas så att de blir en del av ett välkomnande
stadsliv.”
”Påbyggnad på befintliga hus i kvarteret Dovhjorten möjliggör fler bostäder.
Takfotshöjden är relativt lika på byggnaderna längs Östervägs södra sida. Denna höjd bör bibehållas och påbyggnader dras in från fasadliv. Det är viktigt att
nya påbyggnader inte bidrar till ökad skuggning av gågatan.”
Planförslaget bedöms i stort följa intentionerna i programmet.
__________________________________________________________________________________
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Kommunala beslut
i övrigt

Ett plankostnadsavtal har tecknats mellan fastighetsägaren och Region Gotland.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Geotekniska
förhållanden

Inom planområdet finns inga grönytor. Möjlighet ges att på befintligt tak
tillskapa s k grönt tak. Närmaste parkyta är området runt ringmuren, ca 150
meter från planområdet.

Östergravar

En översiktlig geoteknisk undersökning ska göras senast innan granskningsskedet för att utreda grundläggningsförutsättningar m m.

Radon

Planområdet ligger inom område med normal till hög risk. Strålningsmätning
av berggrunden ska utföras under planläggningen. Vid förekomst av karst är
det stor risk för hög radonhalt. Radonsäker grundkonstruktion krävs.

Förorenad mark

På fastigheten har det tidigare funnits miljöfarliga verksamheter som kan ha
orsakat föroreningar i mark.
PentaCon AB har 2001 åt SPIMFAB sammanställt historik om fastigheten Dovhjorten 6. Av sammanställningen framgår bl a följande: Bergnivån bedöms
ligga mellan +37.0 och +38.0 meter. Berget överlagras av tät, lerig eller siltig
morän. Inom fastigheten har bensinförsäljning pågått. Inom Dovhjorten 6 har
schakter utförts ner till kalkstensberget. Cisternerna är demonterade och all
omsluten jord är borttagen. Schakter för både nybyggnader och ledningar i
anslutning till de gamla cisternerna gör även att det mesta av den omgivande
jorden idag är ersatt med ny fyllningsjord. Befintlig byggnad är grundlagd med
källare direkt på kalkstensberget.
Sanering av PCB i fogar i fasad utfördes år 2005.
Länsstyrelsen utförde 2005 en riskklassning enligt MIFO fas 1 (historisk undersökning utan provtagning). Här framgår det att det på fastigheten tidigare

__________________________________________________________________________________
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funnits plantskola, bensinstationer och verkstäder. Bland annat har petroleumämnen och organiska lösningsmedel använts vid verksamheterna. Vid den
samlade riskbedömningen anser länsstyrelsen att risken för människor och
hälsa ä måttlig (riskklass 3), bl a eftersom de byggnader där verksamheterna
bedrevs har rivits och jorden till stor del antas ha forslats bort då nuvarande
byggnad uppfördes.
I samband med ombyggnad 2007-2008 konstaterades höga halter av PAH:er
från asfalt som finns under delar av källarlokalerna (överbyggnad av garageyta). På asfalten lades en ny golvkonstruktion som skulle vara tätande. Efterföljande mätning av inomhusluft visade på förhöjda halter av naftalen jämfört
med normalförhållanden. Halterna bedömdes dock vara låga jämfört med
hygieniska gränsvärden enligt Arbetsmiljöverket.
Fastigheten har bedömts ha en måttlig risk för föroreningar vilket innebär att
det är viktigt med en uppföljande kontroll vid ändrad markanvändning. Möjlig
risk är inträngning av hälsoskadliga ångor från eventuella resterande föroreningar i mark eller från gammal överbyggd asfalt i källarplan. För att säkerställa en god inomhusmiljö i kommande bostäder ovan befintliga affärslokaler ska
därför kontrollmätning av inomhusluft först ske under planläggningen i befintliga lokaler i markplan. I det fall markarbeten ska utföras ska ansvariga vara
uppmärksamma på att föroreningar kan finnas.
Vattenskydd

Planområdet ligger utanför primärt och sekundärt vattenskyddsområde.

Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Eftersom området redan är
ianspråktaget krävs ingen särskild utredning för exploateringen.
Visby innerstad utgör fast fornlämning, RAÄ Visby 107:1, medeltida stadslager
och ringmuren är en fast fornlämning, RAÄ Visby 105:1. Fornlämningen sträcker sig fram till Kung Magnus väg och utanför detta område sträcker sig ett
skyddsområde. Detta innebär att eventuella markingrepp i god tid måste anmälas till länsstyrelsen.

Bebyggelseområden
Bostäder

Planförslaget medger en påbyggnad för främst bostäder (B1). Det innebär att
drygt 50 lägenheter kan byggas från plan 2 och uppåt. Parkering löses i källarplanet.
Befintlig byggnad, innehållande kommersiella lokaler föreslås delvis få byggas
på med bostäder. Befintlig byggnad klarar inte tekniskt att byggas på helt och
hållet varför en påbyggnad föreslås i byggnadens utkanter, mot fastighetens
gränser. Detta ger också en god stadsbild och skapar en mer småskalig och
attraktiv miljö med möjlighet till en varierad och uppbruten fasad med upplevelsen av en kvartersstruktur med flera huskroppar. Det är angeläget att gatuplanet får en publik och öppen karaktär. Detta kan åstadkommas genom en
medveten fönstersättning och ett tydligt fasaduttryck.
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Översikt över placering av byggrätter

Huskroppen mot Skolportsgatan (Hus A)
Huset ges en tillåten takfotshöjd på +51.4 m (ca 12.4 m). Nockhöjden får vara
+56.6 m (ca 17.6 m).
Enstaka byggnadsdelar så som frontespiser, trapphus eller dylikt får överskrida
takfoten, men ej vara högre än + 54.1 m ö h. Dessa delar få sammantaget utgöra högst 60 % av byggnadens längd.
Balkonger ska vara indragna och får sticka ut högst 0.8 m mot Skolportsgatan.
Takutsprång får vara högst 0.5 m.
Gaveln mot Dovhjorten blir ganska dominerande och bör gestaltas på ett
medvetet sätt. Här finns möjlighet att exempelvis arbeta med en ”grön fasad”
med växtlighet.
Byggnadskroppen tillåts kraga ut över det som idag är en hörnavskärning, ca
30 kvm, vid korsningen Skolportsgatan/Kung Magnus väg. Avskärningen ska
dock finnas kvar i gatuplan och vara tillgänglig för allmänheten genom ett s k
x-område. Källare under denna del är inte tillåtet.

__________________________________________________________________________________
9 (28)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2015/871
Visby Dovhjorten 6 m fl
2017-05-03
____________________________________________________________________________________________

Volymstudie i 3D-modell - Skolportsgatan mot Skolporten. Vy mot gavel på hus A.

Befintlig vy i korsningen Kung Magnus väg/Skolportsgatan

Fotomontage - korsningen Kung Magnus väg/Skolportsgatan, hus A mot Skolportsgatan

Huskroppen mot Kung Magnus väg (Hus B)
Detta hus har ett extra känsligt läge som entrébyggnad till Östercentrum i
korsningen Kung Magnus väg/Österväg. Byggrätten ges en tillåten takfotshöjd
på +52.3 m ö h(ca 12 m). Nockhöjden får vara +55.3 m ö h (ca 15 m).
Översta våningen ska vara indragen minst 0.8 m mot Österväg och Kung Magnusväg, inglasning är inte tillåten och takutsprång får vara högst 0.5 m. Detta
för att minska skuggverkan på Österväg.
Två trapphus får överskrida nockhöjd/takfot dock högst till + 56.3 m ö h. Inga
utanpåliggande balkonger är tillåtna mot Österväg och Kung Magnus väg.
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Befintlig vy mot öster, utanför Österport

Fotomontage - vy mot öster, utanför Österport, hus B och C

Huskroppen mot Österväg (Hus C)
Byggrätten ges en tillåten takfotshöjd på +51.0 m ö h (ca 10 m). Nockhöjden
får vara +54.5 m ö h (ca 13.5 m).
Enstaka byggnadsdelar så som frontespis eller dylikt får överskrida takfoten,
men får ej vara högre än + 52.7 m ö h. Dessa delar få sammantaget utgöra
högst 40 % av byggnadens längd.
Utanpåliggande balkonger är inte tillåtna mot Österväg för att bibehålla den
karaktär som idag råder längs Österväg. Takutsprång får vara högst 0.5 m.
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Befintlig vy Österväg

Fotomontage – vy Österväg, hus C

Generellt gäller att enstaka skorstenar och ventilationshuvar inte ingår i begränsande nockhöjd. Nock- och takfotshöjder har hållits så låga som möjligt
för att hålla en skala jämförbar med övrig bebyggelse samt minska skuggeffekter på omgivande utemiljöer. Ingen bruttoarea eller våningsantal regleras
eftersom byggrätterna är skräddarsydda för aktuellt projekt. Eftersom en begränsning av takfots- och nockhöjder görs bedöms att taklutningen inte heller
behöver regleras.
__________________________________________________________________________________
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Inom byggrätten för teknik (Hus D) finns möjlighet att bygga ett orangeri och
gemensam uteplats för de boende som nås via spänger från trapphusen. Taket
på befintlig byggnad ska hållas fri från skorstenar, ventilationshuvar och liknande för att skapa en upplevelse av bostadsgård. Taket får gärna beläggas
med sedumtak eller liknande.
Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Offentlig service
Kommersiell service

Planområdet har ett cityläge med god tillgång till kommersiell och allmän service med skolor, bad mm.
Centrumändamål är tillåtet i gatuplan (plan 1), plan 2 samt i källarplan.
I gatuplan och i delar av källarplanet finns idag affärslokaler med tillhörande
lager. Mot Kung Magnus väg finns en banklokal på andra våningen. Ytorna i
källarplanet kommer att minska eftersom att fler parkeringsplatser, trapphus
m m måste tillskapas. Bostädernas trapphus och återvinningsrum kommer att
innebära att även verksamhetsytor i gatuplan kommer att bli påverkade.
Sammantaget påverkas drygt 800 kvm av befintliga verksamhetsytor.
Den del av befintlig byggnad som inte får någon byggrätt för påbyggnad ges en
nockhöjd på +48.0 m ö h. Det är ca 1.5 m högre än befintlig höjd, vilket ger
möjlighet att förändra taket/takkonstruktionen för en trevligare och grönare
boendemiljö. Exempelvis finns möjlighet att bygga spänger till en gemensam
uteplats och orangeri.
Gatuplanet ska ha en gestaltning som skapar en god stadsmässighet och en
öppen utformning som riktar sig till allmänheten. Detta kräver en medveten
fönstersättning och ett tydligt fasaduttryck.
Teknikutrymme (Hus D) finns i fastighetens östra del mot Dovhjorten 11.
Byggrätten får en nockhöjd på + 51.0 m ö h (ca 10 m) samma höjd som takfotshöjden på huskroppen mot Österväg. Teknikutrymmet samordnas med
möjlighet till ett orangeri eller liknande för de boende. Inga skorstenar, ventilationsaggregat eller liknande är tillåtna på taket till befintlig byggnad eftersom detta kommer att bli bostädernas visuella ”bostadsgård”.

Kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse/kulturmiljö

Inom planområdet finns ingen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
En utveckling av Östercentrum med dess öppna läge i närheten av världsarvet
innebär att stor hänsyn måste tas till den gängse skalan, upplevelsen av muren
och innerstaden.
Inför utvecklingen av området kring Östercentrum och vid Söderport har en s k
HIA (Heritage Impact Assessment), daterad 2015-12-14/2016-01-27, gjorts
som underlag för att beskriva och bedöma konsekvenserna av fyra förslag på
förändringar i anslutning till världsarvet, där Östercentrum är ett av projekten.
Den visar på att en upprustning och tydliggörande av Österväg som infartsoch handelsväg har en positiv påverkan på upplevelsen av Hansestaden Visby.
Förvaltningsmålen för Visby som världsarv bedöms också få en positiv påverkan om det blir en upprustning och vitalisering av området och ökad attraktivitet kring Österport.
Ambitionen med planförslaget är att stärka Österväg som stråk och att ny
bebyggelse inordnas i den brokighet som omgivande bebyggelse har både
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avseende utformning och skala. Siktlinjer och vyer av ringmuren och gravarna
påverkas marginellt.

Volymstudie i 3D-modell – vy mot söder, från korsningen Jägargatan/Kung
Magnus väg

En påbyggnad av befintligt hus med en gestaltning som även bryter upp huset i
gatuplan bidrar till att förstärka Österväg som infartsväg till innerstaden.
Närheten till världsarvet innebär att gestaltning, siktlinjer höjder mm har anpassats till omgivande bebyggelse och upplevelsen av innerstaden och muren.
Exempelvis har nockhöjden på den nya huskroppen (Hus B) i korsningen Österväg/Kung Magnus väg givits samma nockhöjd som byggnaden på Tärnan 25.
Samma nockhöjd gäller även för Dovhjorten 10. Den översta våningen är dessutom indragen för att ge bättre solförhållanden på Österväg samt ge upplevelsen av en lägre takfotshöjd. Förslaget har studerats i Regionens 3D-modell
över området.

Volymstudie i 3D-modell – vy mot söder, frångångväg i Östergravar

Påbyggnaden längs Österväg (Hus C) får en något lägre nockhöjd och sammantaget bedöms dessa byggrätter ge en neutral till positiv påverkan på världsarvet. Volymmässigt ger höjderna ingen negativ påverkan på världsarvet och det
bedöms som positivt att infartsvägen mot Österport förstärks.
__________________________________________________________________________________
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Byggnaden mot Skolportsgatan (Hus A) avviker i höjd och har fått en högre
tillåten nockhöjd. I byggnadens närhet finns Solbergaskolan med en storskalig
volym. Bestämmelser finns för takfotshöjden för att ta ner den upplevda skalan. Sammantaget bedöms dock att en högre byggnad i detta läge kan bidra till
den brokighet i skala och hustyper som råder i närområdet och därmed påverkas inte världsarvet negativt.

Fotomontage - vy från Skolportsgatan mot den östra delen av Dovhjorten 6

Friytor

Lek och rekreation

Befintlig byggnad klarar inte tekniskt en påbyggnad med en hel innergård på
våning två. Utemiljön får istället lösas med terrasser/balkonger. Inom byggrätten för teknik finns möjlighet till ett orangeri eller liknande. I närheten av fastigheten finns Murgrönan och en större kvarterslekpark finns i Östergravar, ca
200 m bort.

Lekplats ”Hästarnas dal” i Östergravar
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Naturmiljö

Murgrönan

Planområdet har ett centralt stadsläge men med god närhet till gravarna.
Det kommunala naturreservatet Galgberget finns på promenadavstånd, ca 1.2
km norrut.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Fastigheten omges av lokalgatorna Skolportsgatan och Kung Magnus väg. Österväg är en gågata. De sträckor av Skolportsgatan och Kung Magnus väg som
gränsar mot Dovhjorten 6 ingår i planområdet. Den hörnavskärning som utgör
gatumark i gällande detaljplan övergår till att bli kvartersmark. Marken får
dock inte bebyggas i gatuplan och ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik
genom s k x-område.
Målsättningen i planprogrammet är att Kung Magnus väg ska stängas för biltrafik. Detta har i dagsläget inte genomförts p g a de kapacitetsproblem som
finns i korsningen Solbergagatan/Österväg.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken trafikerar Kung Magnus väg med både stadstrafiken och en
del landsbygdslinjer och busstationen ligger endast ca 300 m från fastigheten.
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Busstationen

Parkering, angöring och
utfart

Parkering
Parkering ska lösas på den egna fastigheten i källarplanet. Antalet parkeringsplatser ska uppfylla de krav som ställs i regionens parkeringsriktlinjer. Beräknat
antal är ca 60 parkeringsplatser. För att klara gällande riktlinjer måste en del
av nuvarande verksamhetsyta tas i anspråk.
Angöring till fastighetens parkeringsgarage sker via parkeringen på Dovhjorten
11 som ägs av Region Gotland.
En parkeringsbedömning för befintliga verksamheter utifrån gällande riktlinjer
visar att de parkeringsplatser som fastigheten förfogar över genom tidigare
"parkeringsköp" 1969 & 1976, 313 st, bedöms vara tillräckliga för dagens verksamheter på fastigheten.
Det innebär att de 51 platser som enligt avtal, från 2006, ska finnas tillgängliga
för allmänheten på den egna fastigheten inte behövs i dagsläget. Därför föreslås att teknikförvaltningen/tekniska nämnden under planarbetet häver detta
avtal och att parkeringsbehovet för de nya byggrätterna kan och ska ordnas på
den egna fastigheten. Inga nya "parkeringsköp" är möjliga.
Behovet av parkeringsplatser för de nya byggrätterna jämställs i dagsläget
med de krav som ställdes på Dovhjorten 10 för några år sedan. Det innebär ca
13/1000 kvm bta eller mer konkret: 2 rok el mindre 1 bpl/lgh, 3 rok 1,2
bpl/lgh, 4 rok el mer 1,4 bpl/lgh. Det pågår ett arbete att ta fram nya parkeringsriktlinjer.
Cykelparkering löses i källarplanet. En lösning för 116 platser finns redovisad.
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Angöring
Fastigheten angörs via parkeringsdäcket/garaget på Dovhjorten 11. Servitut
finns.
Lastning/lossning/leveranser till verksamheter sker via befintlig inlastning mot
Skolportsgatan.

Störningar
Buller

Vägtrafikbuller
En trafikräkning är gjord för Kung Magnus väg och Skolportsgatan under maj
2016. Den visar att Kung Magnus Väg hade 38159 passerande fordon i båda
riktningarna 17-24 maj 2016. Skolportsgatan hade 17371 passerande fordon i
båda riktningarna 10-17 juni 2016.
På båda gatorna är hastigheten låg, alltså runt 30 km/h eller lägre. Några få
fordon har passerat i högre hastighet.
Ovanstående utgör underlag i den bullerberäkning/analys som Region Gotland
har gjort av planförslaget enligt Naturvårdsverkets modell. Fasaderna mot
Skolportsgatan och Kung Magnus väg berörs av vägtrafikbuller ekvivalentvärde
ca 55 dBA respektive ca 60 dBA. Gällande riktvärden inomhus ska klaras. Eventuellt kan extra krav behöva ställas på fasader, fönster och dylikt mot Kung
Magnus väg.
Majoriteten av lägenheterna kommer att ha balkonger som inte vetter mot
gator. Dessutom kommer det finnas möjlighet till en gemensam uteplats på
taket på befintlig byggnad.
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Övrigt buller
Utomhus
Buller från fläktar, ventilation, varuleveranser m m räknas som industri/verksamhetsbuller. Bullret mäts utomhus vid bostadsfasad.
Följande utomhusvärden gäller för externt industri-/verksamhetsbuller vid
bostäder:
50 dBA ekvivalent ljudnivå dag kl 06-18
45 dBA ekvivalent ljudnivå kväll kl 18-22 samt söndag och helgdag kl 06-18
45 dBA ekvivalent ljudnivå natt kl 22-06
Utöver detta gäller följande frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad:
Maximala ljudnivåer (Lmax >55dBA) bör inte förekomma nattetid kl 22-06
annat än vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en
ljuddämpad sida avser begränsningen i första hand den ljuddämpande sidan.
Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens
buller karakteriseras av ofta förekommande impulser som vid nitningsarbete,
lossning av metallskrot eller liknande, eller innehåller ljud med tydligt hörbara
tonkomponenter, bör värdena i tabellen ovan sänkas med 5 dBA.
I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av tidsperioderna
ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår.
Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid
kortare händelser.
Andra värden gäller vid byggnation med s k ”tyst sida”.
Inomhus
Följande riktvärden gäller buller inomhus:
45 dBA maximalnivå
30 dBA ekvivalentnivå
25 dBA ekvivalentnivå ljud med hörbara tonkomponenter
25 dBA ekvivalentnivå ljud från musikanläggningar
Vid lågfrekvent buller ska särskilda mätningar göras för att visa att man klarar
gällande riktvärden.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Dagvatten

Fastigheten är ansluten till Region Gotlands va-nät.

Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör utformas så att förutsättningarna för miljövänliga
lösningar optimeras. Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet.

El

Området ska anslutas till GEAB:s ledningsnät.

Ur dagvattenssynpunkt är s k ”gröna tak” positivt eftersom möjligheten till
lokalt omhändertagande av dagvatten är starkt begränsad med anledningen av
att hela fastigheten är bebyggd. På grund av befintlig byggnads konstruktion
kan det dock finnas svårigheter att åstadkomma ”gröna tak”. Föreskriven
nockhöjd har dock satts så att det ska vara möjligt at göra förändringar med
taket, t ex sedumtak eller planteringar.
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Avfall

Avfallshanteringen sker genom Region Gotlands försorg. Exploatören ansvarar
för att tillgängligheten blir god och att hämtningen kan ske på ett bra sätt enligt gällande regler. Återvinningsrum finns i anslutning till nuvarande inlastning
och planeras i anslutning till bostädernas trapphus.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan

Samråd sommaren 2017
Granskning hösten 2017
Godkännande/Antagande vintern 2018

Ansvarsfördelning

Exploatören ansvarar för genomförande av planen vilket bland annat omfattar
iordningställande av byggnader, angöring till gata, parkeringsplatser, fastighetsbildning, bildande av eventuella gemensamhetsanläggningar m m. exploatören står för alla kostnader förenade med exploateringen.

Huvudmannaskap

Region Gotland är huvudman för allmän platsmark inom planområdet.

Avtal:
Exploateringsavtal markanvändningsavtal

De 51 platser som enligt avtal, från 2006, ska finnas tillgängliga för allmänheten på den egna fastigheten bedöms inte behövas i dagsläget utifrån nuvarande verksamheter. Därför föreslås att teknikförvaltningen/tekniska nämnden
under planarbetet häver detta avtal och att parkeringsbehovet för de nya
byggrätterna därmed kan och ska ordnas på den egna fastigheten. Inga nya
"parkeringsköp" är möjliga.
För att reglera och tydliggöra ansvarsfördelningen vid plangenomförandet kan
eventuellt exploateringsavtal behöva upprättas.
För angörings- och etableringsytor under byggtiden kommer allmän platsmark
att behöva ianspråktas. Polistillstånd ska sökas för detta och upplåtelsen hanteras därefter i vanlig ordning av Region Gotland.
För de ca 30 kvm av Region Gotlands fastighet Visby Solberga 1:19 som behöver lösas in ska köpeavtal, alternativt överenskommelse om fastighetsreglering
upprättas.
Servitut för gångtrafik ska upprättas för x-området (allmän gångtrafik) i den
del som förvärvas av exploatören.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,
gemensamhetsanläggning m m

Avtalsservitut finns för angöring till fastigheten via parkeringsgarage på Visby
Dovhjorten 11.
Genom fastighetsreglering ska del av Visby Solberga 1:19 föras över till Visby
Dovhjorten 6.
Vid exempelvis bildande av bostadsrättsföreningar kan det bli aktuellt med
avstyckning från fastigheten. Bildande av en eller flera gemensamhetsanläggningar för parkeringsplatser och andra gemensamma anläggningar kan då bli
nödvändigt. Den eller dessa ska då förvaltas av en samfällighetsförening.
Vid bildande av ägarlägenheter ska gemensamhetsanläggning och samföllighetsförening bildas.
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Fastighetsplan

För Visby Dovhjorten 6 gäller en tomtindelning från 1973, aktnr 09-VIS-70. Den
upphävs i samband med detaljplanens antagande.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om genomförandet av
ny detaljplan är ekonomiskt lönsamt och därmed realistisk att genomföra, d v
s att planvinst uppkommer.
Genomförandet av planen medför kostnader för byggande av olika anläggningar m m. Vid jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader som
detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer kan detaljplanen
anses ekonomiskt lönsam.

Region Gotlands kostnader och intäkter

Genomförandet av detaljplanen medför inga kostnader för Region Gotland.

Exploatörens kostnader
och intäkter

Exploatörens kommer att ha kostnader för uppförande av byggnader, parkeringsanläggning, angöring till gata, anslutningsavgifter, köp av mark, fastighetsbildning och andra lantmäteriförättningskostnader m m. Intäkterna kommer
att hänföras till uthyrning och/eller försäljning av lägenheter och lokaler.

Inlösen, ersättning

För den del av Region Gotlands fastighet Visby Solberga 1:19 som behöver
lösas in för planens genomförande ska marknadsmässig ersättning erläggas.

Region Gotland kommer att ha intäkter från försäljning av mark.

Tekniska frågor
Brandsäkerhet

Området ska enligt ”Handlingsplan för skydd och säkerhet i Gotlands kommun” ha ett brandpostnät med ett längsta avstånd om 150 meter mellan
brandposterna. Om gatunätet eller motsvarande inte ger åtkomlighet till
byggnaden ska särskild räddningsväg anordnas. För byggnader högre än fyra
våningar medför det krav på utrymme och anpassad mark för användande av
bärbar stegutrustning. Tillgängligheten för räddningstjänsten i övrigt ska vara
sådan att utrustning för utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer
än 50 meter från uppställningsplats för brandfordon.

Tekniska utredningar

Under planläggningen, inför granskningsskedet, ska utredningar avseende
markradon, geoteknik och kontrollmätning av inomhusluft göras.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Planförslaget möjliggör

Bostäder ca 5 000 kvm, ca 53 lägenheter
Centrumändamål ca 8 000 kvm.

Natur- och kulturvärden
Riksintresse

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB) jämlikt 4 kap
1 § MB. Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder
får inte medföra att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas. Bestämmelserna utgör dock inget hinder för utvecklingen av befintliga
tätorter.
Planområdet ligger i direkt anslutning till riksintresset Visby innerstad för kulturmiljövården, beslut av Riksantikvarieämbetet 1987-11-05, enligt 3 kap 6 §
MB.

__________________________________________________________________________________
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Fotomontage – vy från Österport

I planprogrammet för Östercentrum framhöll länsstyrelsen att, för planprogrammet skulle vara förenligt med länsstyrelsens prövningsgrunder, behövdes
särskilda utredningar klargöra exploateringens påverkan på stads- och landskapsbilden, siktlinjer, fornlämningsmiljön, världsarvet och riksintresset Visby
innerstad. Utredningarna bör belysa de planerade byggnadshöjdernas påverkan på ringmuren och världsarvet. Inför kommande detaljplanering ska en s k
HIA presenteras. Länsstyrelsen vill erinra om att riksintresset för kulturmiljön
behöver belysas och att platsen är mycket känslig för högre byggnader som
kommer att ”sticka upp” över ringmuren och därmed förändra fonden bakom
riksintresset Visby innerstad.
Aktuellt planförslag har anpassats och avvägningar har gjorts mellan förslaget
inverkan på stadsbild, upplevelse av Visby innerstad och önskemålet om att
genom fler bostäder och gestaltningsförändringar öka attraktiviteten i Östercentrum. Se även beskrivning under rubriken ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse/kulturmiljö”. Förslaget bedöms inte innebära påtaglig skada på riksintresset Visby innerstad eller påverka världsarvet negativt.

__________________________________________________________________________________
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Strukturstudie i 3D-modell – flygperspektiv från väster

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

Förenta Nationernas Barnkonvention är ständigt närvarande under ett planeringsarbete, då de är en förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Planområdet har brist på större ytor för lek och utevistelse i direkt anslutning
till de nya bostäderna men i närheten finns strövområden (gravarna) med
kvarterslekplats. De planerade bostäderna ovanpå befintliga handelslokaler
kommer att ha en god närhet till förskolor och skolor. Tillgängligheten till kollektivtrafik, gång- och cykelbanor är god vilket underlättar för barn att ta sig till
olika mål.

__________________________________________________________________________________
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Solbergabadet, Solbergaskolan, Murgrönan och busstationen

Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Bostäderna kommer att ha ett centralt läge i en upplyst stadsmiljö med omedelbar närhet till kommersiell och allmän service samt kollektivtrafik. Planområdet har också en god närhet till gc-vägar, natur, förskola och skola vilket
innebär goda möjligheter för ett jämställt boende.
Fler bostäder i området ger ett större flöde av människor i olika åldrar alla
timmar på dygnet, vilket främjar möten. Det bidrar till att göra stadsmiljön
mer trygg och mer levande dygnet runt.

Tillgänglighet

Området är plant, vilket ger goda förutsättningar för funktionshindrade att
röra sig i närområdet. Parkering kommer att finnas i källarplanet med direkt
åtkomst från ca hälften av trapphusen. Tillgängligheten till kommersiell service
är också god.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har utformats med utgångspunkt att hushålla väl med befintliga
resurser. Bebyggelsens utformning avser att förbättra områdets kvaliteter och
skapa en stadsmässig bebyggelse i Visbys mest centrala del. Samtidigt finns en
närhet till rekreativa grönytor.
Detaljplanen har utformats särskilt för att uppnå en omsorgsfull utformad
bebyggelse som tillvaratar och utvecklar platsens förutsättningar som syftar till
att stärka Östercentrum som stadskärna.

Befintlig byggnad har en homogen och storskalig karaktär med ett stort platt
tak. En påbyggnad utifrån planens principer skulle ge området en större varia__________________________________________________________________________________
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tion i skala och en brokighet som bättre förmedlar en stadsmässig karaktär.

Befintlig vy från bostäderna i Dovhjorten 10, i 3D-modell

Volymstudie i 3D-modell - vy från bostäderna i Dovhjorten 10

En påbyggnad i kv Dovhjorten medför dock en negativ påverkan av solförhållandena, framför allt på Österväg p g a dess sträckning i öst-väst. Störst påverkan blir från lunchtid och framåt under vinterhalvåret, oktober–mars, då solen
står som lägst. Det kan innebära att delar av Österväg inte kommer att upplevas lika klimatmässigt attraktiva under viss tid soliga dagar. Byggnadsnämnden
har dock bedömt att tillskottet med bostäder väger tyngre för att uppnå en
förbättrad attraktivitet och utveckling av Östercentrum som stadskärna.
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Solstudie Österväg i 3D-modell vårdagjämning 20 mars kl 12. Skuggeffekt från
befintlig bebyggelse.

Solstudie Österväg i 3D-modell vårdagjämning 20 mars kl 12. Skuggeffekt från
föreslagen ny bebyggelse.

Solstudie Österväg i 3D-modell vårdagjämning 20 mars kl 16. Skuggeffekt från
befintlig bebyggelse.
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Solstudie Österväg i 3D-modell vårdagjämning 20 mars kl 16. Skuggeffekt från
föreslagen ny bebyggelse.

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer

Planens genomförande bedöms inte medföra risker för betydande miljöpåverkan. De miljörisker som har identifierats har hanterats okomplicerat i planprocessen utan att planen har behövt en separat miljökonsekvensbeskrivning.
Planen medför en förbättring av området som helhet eftersom markanvändningen kan kompletteras med bostäder. Det är dock viktigt att ha bostäderna i
fokus vid utformning av byggnadskonstruktioner, placering av bullrande och
estetiskt störande teknisk utrustning med avseende på blandningen av markanvändning.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer för buller kommer inte att överskridas då buller hanteras
väl i planprocessen.
Miljökvalitetsnormen för partikelhalter (PM10) överskrids i Visby. Mätningarna
sker i anslutning till aktuellt planområde. Syftet med miljökvalitetsnormen är
att skydda människors hälsa. I planprogrammet för Östercentrum lyfter Region
Gotland att luftföroreningarna är den miljöfråga som kräver störst uppmärksamhet. Utomhusluftens kvalitet måste vara lämplig för bostäder. Förutom vid
mätplatsen är det i dagsläget svårt att veta var eller om miljökvalitetsnormen
överskrids. I dagsläget tas ett åtgärdsprogram fram av Region Gotland som
syftar till att sänka PM10-halterna i Visby. Åtgärder har genomförts i väghållningen vårvintern 2017 för att minska partikelhalterna. Inom ramen för åtgärdsprogrammet kommer en kartläggning att göras för att ta reda på hur
partikelhalten är på flera ställen i Visby. Analyser kommer även att göras av
befintliga luftfilter för att om möjligt ta reda på källan till partiklarna. Arbetet
med åtgärdsprogrammet beräknas vara slutfört under 2017.
Miljökvalitetsnorm för vatten är inte relevant för planen.

Administrativa frågor
Genomförandetid

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

__________________________________________________________________________________
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Medverkande tjänstemän

Eva Werkelin, planarkitekt – planförslag
Lena Beckman, planingenjör – layout & plankarta
Lennart Klintbom, trafikplanerare – trafikfrågor
Per Seigerlund, markingenjör – genomförandefrågor
Christian Hegardt, stadsarkitekt – gestaltningsfrågor
Mikael Westberg, bygglovarkitekt – bygglovsfrågor
Maria James, regionantikvarie – kulturmiljöfrågor
Claudia Castillo, miljöskyddsinspektör – markföroreningar
Anna Fagerberg, miljöskyddsinspektör - miljöfrågor
Jimmy Holpers, regionekolog – mkb-frågor
Tomas Looström, kartingenjör – 3D-modell
Kerstin Jakobsson, kartingenjör – grundkarta & fastighetsförteckning
M fl

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 3 maj 2017

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Eva Werkelin
planarkitekt
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Planprogram för ÖSTERCENTRUM M M, Visby

Östercentrum, del av Visbys handelscentrum, är beläget öster om Österport och sträcker sig österut fram
till Norra Hansegatan - Solbergagatan. Planområdet
avgränsas i norra av Jägargatan och i söder av Skolportsgatan. Parkeringen söder om Skolportsgatan vid
Solbergabadet ingår i programområdet.
Östercentrum lever dagtid och är stängt på kvällar och
nätter, med undantag av några hamburgerrestauranger med sent öppethållande. Det finns få verksamheter som kan bidra till liv och rörelse kvällstid. Några
bostäder finns inom området.

PLANPROCESSEN
Ett program kan upprättas för ett större område som
underlag för flera framtida detaljplaner. Detta program
är första steget i en detaljplaneprocess, som följer
plan- och bygglagen. Syftet med ett planprogram är
att regionens beslutsunderlag, i ett tidigt skede, ska
breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda ska ges möjlighet till insyn och påverkan innan regionens ställningstaganden är låsta. Efterföljande detaljplaner ska grundas på programmet
som anger utgångspunkter och mål för detaljplanen.
Programmet är beslutsunderlag för kommande detaljplaner.

Syftet med programmet är att genom förslag till strategi för den övergripande markanvändningen i framtiden möjliggöra en utveckling av Östercentrum från
handelscentrum till stadskärna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-11-27

Ann-Sofi Lindskog
avdelningschef/infrastruktur

Godkänt av Byggnadsnämnden 2013-12-13 § 279

Foto: Gunnar Britse

Avgränsning och markägoförhållanden
Avgränsningen av området utgörs av ringmuren i väster, Jägargatan i norr, Norra Hansegatan - Solbergatan i öster och Skolportsgatan i söder. Se karta sidan
XX.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Historik
Österväg har varit stadens infartsled sedan vikingatid
och det är samma vy, med Österport i fonden som
möter besökarna idag som under medeltiden. Siktlinjen ner från Kung Magnus väg mot väster har en historisk länk, kanske lika viktig som Gravarna för
Världsarvet.

Region Gotland äger de stora parkeringsytorna i norr
och p-garaget i söder, samt all gatu- och parkmark.

Bebyggelsen i det nuvarande Alyhrskvarteret är intakt
längs Kung Magnus väg och uppfördes på 1850-talet
som Otters Mek Werkstad.
Utmed själva Österväg kom bebyggelsen senare i
samband med järnvägens framdragande mot Tingstäde omkring förra sekelskiftet. Då byggdes också en
anhalt vid nuvarande Taxistationen.
Under 30-talet samlades här flera bensinstationer och
1939 kom Motorcentralen (Volvo) vid hörnet Kung
Magnus väg/Österväg. Där förlades också den första
banken utanför portarna.
1947 öppnades Siltbergs Ford-affär med Ekströms
kläder plus f d Expert och samtidigt Sundströms hörna
med Posten Visby 2. Domusvaruhuset innebar den
egentliga starten på cityförflyttningen från innerstan till
Österväg. Det var dock inte förrän 1962 som Konsum
Gotland etablerade sig på Österväg. Motivet var tillgängligheten med stora parkeringsytor som då kunde
tillgodoses.

Region Gotlands mark

Riksintressen
Området närmast utanför muren ingår i riksintresset
för kulturminnesvård och sträcker sig fram till Kung
Magnus väg.
Motivering:
Unik tidigmedeltida muromgärdad stad, Östersjöhandelns ledande metropol t.o.m. 1200-talets slut. Hansans födelsestad som i planmönster och bebyggelse
ännu väl speglar handel,hantverk och sjöfart samt
stadens förvaltningsfunktioner och sociala förhållanden från medeltid fram till modern tid.(Stadsmiljö,
Fornlämningsmiljö).
Uttryck för riksintresset:
Medeltida gatunät och tomtstruktur i det centrala
stadsområdet och ett nät av infartsvägar utanför detta.
Mariakyrkan, kyrkoruiner och medeltida stenhus. Försvarstornet Kruttornetvid platsen för den medeltida
hamnen samt ringmuren med vallgravar och en obebyggd zon där utanför. Lämningar av Visborgs slott.
Stadsbebyggelse i sten och trä från 1600-1800-talen.
Småhusbebyggelse och bevarad planstruktur som
under 1700- och 1800-talen växte fram på Klinten och
utmed de gamla vägsträckningarna runt det medeltida
bebyggelseområdet. Parker och grönstråk. Institutionsbyggnader och annan bebyggelse som hör samman med funktionen som residens- och domkyrkostad. Medeltida kulturlager.
I området ingår även:
Under staden finns boplatslämningar från stenåldern.
Kalkugnar.

Karta över området A. Serboni 1936

Riksintresse för naturvård omfattar Östergravar och
gränsar mot programområdet i norr.

2

”Bebyggelsen, med företrädesvis bostäder och kontor,
kan etappvis växa söderut med inriktning att bilda en
stadsfront längs den östra sidan av Kung Magnus
väg”. Se karta sidan 4.

Världsarvet
Visby innerstad är sedan 1995 upptagen på Unescos
världsarvslista, så här lyder Världsarvskommitténs
motivering:
För dess enastående universella värde som representerar ett unikt exempel på en nordeuropeisk medeltida
muromgärdad stad som bevarar med remarkabel
fullständighet en stadsbild och en samling högkvalitativa uråldriga byggnader.
Världsarvets avgränsning sträcker sig fram till Kung
Magnus väg.

Detaljplaner
Inom programområdet gäller 12 detaljplaner.
A1-1934; stadsplan för kv. Bocken och Björnen. Fastställd 1934-03-29.
A1-1959; stadsplan för delar av Skolportsgatan, Kung
Magnus väg och Österväg. Fastställd 1959-08-04.
A9-1962; stadsplan för Älgen 2, 3 och 4. Fastställd
1962-05-17.
09-VIS-56; stadsplan gäller för Dovhjorten 56. Fastställd 1972-12-15.
09-P-175; detaljplan för Dovhjorten, Kaninen m m.
Fastställd 1975-09-03.
09-VIS-174; stadsplan gäller för del av Solberga 1:19,
Trasten 5 och 6 samt Ekorren 1. Fastställd 1975-0903.
09-VIS-410; stadsplan gäller för Tärnan 23, Tärnan
26, Dovhjorten 7, 8, 9 och 11. Fastställd 1983-07-25.
09-VIS-659; detaljplan för Solberga 1:1 och del av
Solberga 1:19. Antagen 1993-05-03.
09-P-23; detaljplan för Trasten 7. Antagen 1997-0618.
09-P-43; detaljplan för Tärnan 24. Antagen 1998-1216.
09-P-50; detaljplan för del av Solberga 1:19. Antagen
1999-05-12.
09-P-80; detaljplan för Tärnan 2. Antagen 2001-03-28.
09-P-171; detaljplan för Dovhjorten 10. Antagen 200806-11.
Genomförandetiden har gått ut för samtliga detaljplaner.

Karta över världsarvets avgränsning

Översiktsplaner
Fördjupad översiktsplan för Visby
I den fördjupade översiktsplanen för Visby, antagen
2009-12-14, anges att Östercentrum med omnejd
skall gestaltnings- och innehållsmässigt utvecklas till
en del av en naturlig, levande och livskraftig stadskärna för hela Visbyområdet.
”Östercentrum är en del av Visbys stadskärna. Utvecklingen av Östercentrum bör ske med utgångspunkt från detta förhållande. Östercentrums koppling
med innerstaden och Österport ska stärkas. Handeln
koncentreras till stråken: Österväg/Östertorg, Hästgatan, Adelsgatan mellan St Hansplan och Stora Torget.
Parkeringen och bebyggelsen söder om Jägargatan
bör utformas så att det upplevs som en framsida och
inte en baksida i centrumbildningen. Förslagsvis skulle en affärsgata kunna utvecklas mot parkeringsplatsen. Eventuellt kan ett parkeringsdäck integreras”.

Gällande detaljplaner
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Sociotopkartering
En sociotopkartering för Östercentrum,daterad 201112-16, har tagits fram. Det är en kartläggning av
trygghet och tillgänglighet i det offentliga rummet utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

likt till det bättre när mycket av det befintliga bilhavet
försvinner. Ett hot kan dock vara att de viktiga siktlinjerna mot Ringmuren, som bl.a. beskrivs av Markelius
i 1934 års plan kan komma att täppas igen eller försämras. En utredning visar hur den föreslagna
byggrätten vid Österport samt det tänkta parkeringsdäcket i områdets norra del påverkar siktlinjerna. I
programmet har byggrätten i Österväg tagits bort. Det
är svårt att i nuläget veta hur planförslaget kommer att
inverka på kulturvärdena som de utrycks i riksintresset
samt världsarvsmotiveringen. I nästa skede av planläggningen är det lämpligt att titta närmare på detta.
Skulle påverkan på kulturvärdena vara påtagligt ska
detta också samrådas med länsstyrelsen respektive
riksantikvarieämbetet.

Fem faktorer har påverkan på upplevelsen av trygghet.
 Överblick (siktlinjer, kontroll)
 Orienterbarhet (gränser, ljus växtlighet, materialval)
 Ögon (fönster, entréer)
 Andra människor (främja möten, blandning i stället
för funktionsuppdelning)
 Skötsel (tillfredsställande, omhändertaget)
Murgrönan upplevs som ett otryggt område som
många ändå måste passera på väg till busstationen.
Det blir en barriär nattetid. För hela österområdet är
det tydligt att det saknas värden under kvälls- och
nattetid. Området töms på framförallt vuxna efter butikernas stängning och blir sedan en transportsträcka
med få ögon eller möten med andra människor. Andra
kommuner har arbetat med tydliga dag- och nattstråk.
Ett viktigt nattstråk bör då vara mellan busstationen
och Österport. Det går också att arbeta med alternativa vägar, som resultatet visar väljer vissa att gå längs
Kung Magnus väg. Vid kommande projektering av
parken bör möjligheten att även ha ett nattstråk längs
med gatan utredas.

En kulturmiljöutredning har gjorts som visar vilka kulturvärden området besitter. I samband med detaljplaneläggning bör varje byggnadskvarter inventeras, så
att kulturvärdena kan beskrivas och lyftas fram i ett
tidigt skede. Detta för att möjliggöra en lämplig
skyddsnivå.
Förorenad mark
En miljöteknisk markundersökning, sammanställning
av historik, har gjorts för Dovhjorten 6, 8 och 9 av
Pentacon på uppdrag av SPI Miljösaneringsfond. Inga
saneringsåtgärder bedömdes vara nödvändiga. Inom
fastigheterna har förekommit försäljning av bensin.
Försäljningen upphörde i mitten av 1970-talet.

Kultur
Landskapsbilden kommer påtagligt förändras, sanno-

Utdrag ur fördjupad
översiktsplan för
Visbyområdet 2025
Antagen 2009-12-14
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närmiljö och stärker därmed tryggheten och skapar
stadsliv dygnet runt.
Natur
Tillskapande av gröna tak, parkmiljöer, träd, planteringar etc. skulle lyfta området på flera vis och det är
därför av stor vikt att grönstrukturfrågorna följer med
hela vägen genom detaljplaneprocessen ner till kommande bygglov.

En variation i byggnader, volymer och höjder ska eftersträvas. Mot Norra Hansegatan kan bebyggelsen
vara högre och vid mötet med Innerstaden och ringmuren ska stor hänsyn tas till världsarvsstaden.

En liten del av Östergravar ingår i programområdet,
där Östergravar mynnar mot Skolportsgatan. Norr om
planområdet utbreder sig Östergravar och söderut
Murgrönan. Tanken är att förstärka grönstråket Östergravar-Murgrönan och tillskapa mer grönyta längs
gång- och cykelvägen.

Nya bostäder medför också att det blir mer grönt i
området. Bostäder i detta centrala läge passar bra för
bland annat seniorboende med närhet till allehanda
service.

Ett förtydligande av kopplingen från Östergravar mot
Murgrönan redovisas i den fördjupade översiktsplanen
för Visby. Vid detaljplaneläggning av kvarteret Björnen
ska stråket säkerställas.

Bottenvåningar
Bottenvåningarna ska utformas så att de blir en del av
ett välkomnande stadsliv. Det innebär att alla bottenvåningar bör ha inbjudande entréer vid stråk och platser, många spännande skyltfönster, effektfull belysning som sprider ljus på gata, plats eller fasad och
tydlig skyltning. Om bottenvåningarna i större utsträckning har innehåll som bidrar till liv och rörelse
skapar det också en bättre trygghetskänsla på gator
och platser.

Geotekniska förhållanden
Stora delar av programområdet är bebyggd. Några
problem med grundläggning har inte framkommit. Vid
ny bebyggelse i området ska översiktlig geoteknisk
och miljöteknisk utredning göras i samband med detaljplaneläggning.
Fornlämningar
Ringmuren utgör fast fornlämning med skyddsområde
fram till Kung Magnus väg.

Vid ombyggnad och nybyggnad bör det i första hand
vara handel/verksamhet i bottenvåningarna med entréer och skyltfönster mot de allmänna platserna.
Kung Magnus väg och Schéelegatan skulle bli betydligt attraktivare med fler ”ögon” både från verksamheter och boende och på så sätt bli en tryggare plats
kvällstid.

Vid markingrepp i området krävs arkeologisk förundersökning.

FÖRSLAG
Stadsbyggnadsvision
Östercentrum har en mångfald av handel, verksamheter, hotell, kultur och boende som främjar kreativitet
och gör området till en viktig mötesplats. Vid ankomst
till Östercentrum ska man välkomnas som besökare
och inte som idag mötas av baksidor från norr och
söder.

Mötesplatser
Mötesplatser uppstår där människor samlas. En
spännande byggnad för turistinformation, kultur m m
skulle kunna uppföras inom området utanför Österport. I sociotopkarteringen efterfrågades mötesplatser
där man inte behövde konsumera för att vistas. En
fontän eller vattenspegel kan bli en trevlig mötesplats.

Fem kriterier ligger till grund för planförslaget.






Stråk/passager
På gågatan och tvärförbidelserna genom kv. Tärnan
från norr och de två passagerna i kv Dovhjorten är de
gående prioriterade. Alla tvärpassager är i stort behov
av upprustning om de ska kännas säkra och trygga
kvällstid. Belysning är t.ex. en viktig del.

Kung Magnus väg stängs för biltrafik.
Stråken genom området utvecklas och tydliggörs.
Baksidor utformas så att de upplevs som framsidor.
Kopplingen Innerstaden-Östercentrum förstärks.
Möjliggöra bostäder, kontor, verksamheter och
kultur.

Bostäder
För att få fler personer att bo och tillföra centrumlivet
aktivitet, trygghet och rörelse behövs bostäder. I området kan nya bostäder tillkomma på flera olika sätt,
genom nybyggnad eller om- och påbyggnad på befintliga hus. Fler boende ökar attraktiviteten i området,
minskar bilberoendet, ger mer kundunderlag, fler
människor rör sig i området och tar ansvar för sin
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Fotot till vänster visar
befintlig passage
mellan Dovhjorten 8
och 9. Bilden ovan är
exempel på belyst
passage.

Stråken ska vara utformade så att de är tillgängliga
även för människor med funktionsnedsättningar.
Vid ombyggnader ska nya stråk/passager finnas med i
planeringen. Till exempel genom kvarteret Björnen
från Kung Magnus väg och kvarteret Tärnans östra
del som då binder ihop parkeingsplatserna med Österväg.
Gågatan Österväg
Österväg är en fungerande gågata mellan Kung Magnus väg och Shéelegatan. Det finns uteserveringar,
cykelparkeringar, planteringar m.m. Det är viktigt att
hela gatan från Österport till Norra HansegatanSolbergaleden binds ihop till ett sammanhängande
stråk. Det ska vara mer inbjudande att vistas där även
kvällar och helger.

Österväg från porten. Biltrafik, cyklister och
gående på samma yta.

Flera sittplatser där man bara kan slå sig ner bör också tillskapas längs gågatan. På området väster om
Kung Magnus väg kan plantering av ett större träd bli
en mötes-/viloplats likt det som finns utanför gallerian.

Ytor för cykeluppställning finns idag men fler behövs.
Placering av nya cykelparkeringar måste studeras
noga för att inte locka till att cyklar parkeras på ställen
som hindrar framkomligheten för gående.
Parkering
Vid ankomst till Östercentrum med bil är det viktigt att
enkelt hitta en ledig parkeringsplats. Det är nödvändigt för omsättningen att parkeringsplatserna är reglerade. Vetskapen att det finns lediga parkeringsplatser
är viktigt när den potentiella kunden väljer var den ska
handla.

Bild Trädmötesplats

Det finns ca 1000 parkeringsplatser inom programområdet. Det bedöms råda jämvikt idag. Då räknas inte
de intensiva veckorna under sommaren. Med ytterligare bebyggelse i form av bostäder, handel, kontor m.
m. krävs fler parkeringsplatser även om ett samnyttjande bör kunna ske. Närheten till service gör att en
bilpool kan vara ett alternativ till att äga en egen bil då
den kanske inte behövs dagligen. Om en utveckling
av Östercentrum enligt förslaget ska kunna bli verklighet krävs det att parkeringshus eller parkeringsdäck
byggs. En sådan lösning är nödvändig för att kunna
tillskapa fler parkeringsplatser. Det innebär också att
de stora asfaltytorna kan minskas.

Valnötsträdet med sittplatser på Österväg

Flera aktivitetsytor/torgbildningar som kan användas
för olika aktiviteter pekas ut i planförslaget. Bland
annat väster om Kung Magnus väg och i Östervägs
östra del.

En utbyggnad av parkeringsplatser enligt förslaget
visar att cirka 400 parkeringsplatser skulle kunna
tillskapas. Det måste studeras närmare vid detaljplaneläggning. Det kan åstadkommas genom att parkeringshus i tre våningar byggs på parkeringsplatsen på
Polhemslunden. Det skulle ge ca 130 platser förutom
de 80 som finns idag. Del av Solberga 1:19, stora
parkeringsytan i norr, föreslås bebyggas med bostäder på ca 50% av ytan. På övriga ytan anläggs ett
parkeringsdäck. Där finns 436 platser. Med ett däck
bedöms ca 570 platser inrymmas vilket innebär ett
plus på ca 130 platser. Om Åhlensgaraget får ytterligare en våning kan där erhållas ett 100-tal platser.
Byggs handel och bostäder på del av däcket i mark-

Det finns sex uppmärkta platser för torghandel utanför
apoteket. Dessa har ingen el och hyrs ut för försäljning av blommor, jordgubbar m.m. Evenemang av
tillfällig karaktär behöver också plats. Ett speakers
corner har efterfrågats och kan bidra till folklivet.
Gatan är bred, i östra delen ca 20 meter vid Schéelegatan, vilket gör att området kan kännas ödsligt särskild under den kalla årstiden. En större aktivitetsyta/litet torg kan bidra till att mer verksamheter kan få
plats här.
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Det är viktigt att förstärka kopplingen Innerstaden –
Östercentrum. Området upplevs splittrat idag. Biltrafik,
cyklar, gående och varuleveranser blandas på samma
yta mellan porten och Kung Magnus väg. I nord-sydlig
riktning korsar en gång- och cykelväg Österväg.

ytan uppskattas att ca 100 av de 172 platserna försvinner. Byggs bostäder på våning 2 och 3 kan hela
befintligt övre däck bibehållas. Ett parkeringshus i tre
våningar på parkeringsytan vid badhuset, kv Ekorren,
innebär ett tillskott på ett 75-tal platser. Parkeringsytan vid taxi föreslås minskas. En mindre parkeringsplats föreslås i den norra delen.
Gång- och cykel
Det ska vara lätt att ta sig till och från Östercentrum
för alla trafikslag men fotgängare, cyklister och kollektivtrafiken prioriteras högre än biltrafikanter.
Gång- och cykelvägar är utbyggda och angör Östercentrum från norr, öster och söder. Inom området
behöver gång- och cykelstråken förstärkas och tydliggöras främst vid Österport.
Gång-, cykel- och kollektivtrafik har en positiv inverkan på stadslivet

Vy från Österport österut. Ytan flyter ut och har ingen
klar avgränsning.

Inom området finns bostäder och allehanda verksamheter inom handel och kontor.
Närheten till ringmuren innebär att området ligger
inom riksintresse för kulturmiljövård och inom världsarvets avgränsning.
Österväg från porten till Kung Magnus väg ska länkas
ihop med gågatan österut.

Orienteringskarta
Österväg
Skiss framtagen 1991

Området väster om Kung Magnus väg
Kvarteren Bocken, Björnen, Solberga 1:1 m.m.

Gång- och cykelbanan i nord-sydlig riktning ska förstärkas och tydliggöras både för gående och cyklister.
På så sätt binds Östergravar ihop med Murgrönan.
Där gc-vägen korsar Österväg sker det idag på de
gåendes villkor. Även i framtiden är de gående prioriterade.
Ny bebyggelse för bostäder och handel i kv Björnen
bör förutom mot Kung Magnus väg även vända en
framsida mot innerstaden. På så sätt blir också gcvägen ett tryggare stråk kvällstid. Kiosken ligger delvis
på mark som ägs av Region Gotland och har arrendeavtal. Kioskbyggnaden bör tas bort i samband med
att kv Björnen utvecklas med ny bebyggelse, där en
kioskverksamhet kan ingå. För att möjliggöra en utveckling av kvarteret bör en fastighetsreglering ske.
7

För bebyggelse och fastighetsreglering krävs ny detaljplan.

Dovhjorten 10

Norr om Österväg finns en liten byggrätt i gällande
detaljplan i hörnet Österväg-Kung Magnus väg. Detaljplanen bör ses över för att om möjligt tillskapa en
större byggrätt. En byggnad för turism, kultur eventuellt även bostäder medför ett positivt inslag i området.
Taxiverksamheten kan inrymmas i bottenvåningen.
Området domineras av stora asfaltytor. Det gröna bör
förstärkas. Lekplatsen ”hästarnas dal” ingår inte i
planområdet men kan synliggöras mer. En linbana ner
till lekplatsen kan vara ett positivt inslag. En samlingsplats med sittplatser och fler barnaktiviteter skulle
kunna anläggas ovanför klintkanten.
Parkeringsytan minskas men möjlighet för lämna/hämta, handikapplatser och taxi ska finnas. Busshållplatsen finns kvar inom området.

Påbyggnad på befintliga hus i kvarteret Dovhjorten
möjliggör fler bostäder. Takfotshöjden är relativt lika
på byggnaderna längs Östervägs södra sida. Denna
höjd bör bibehållas och påbyggnader dras in från fasadliv. Det är viktigt att nya påbyggnader inte bidrar till
ökad skuggning av gågatan. Skuggstudier ska göras i
samband med detaljplaneläggning.

Omdaning av området måste utredas i ny detaljplan.

Lekplatsen ”Hästarnas dal” från klintkanten.

Dovhjorten 11, parkeringsdäcket, kan utökas med
ytterligare ett däck. På del av däcket kan bostäder och
handel byggas. På så sätt blir Skolportsgatan en mer
levande gata och får ”ögon” kvällstid. Gatan upplevs
idag som en bakgata med Åhlenshusets slutna fasad
och tillfarterna till parkeringsdäcket. En galleria skulle
kunna uppföras på däckets västra del och ansluta mot
Åhlenshuset, Dovhjorten 6. En ny entré till Åhlenshuset från Skolportsgatan-Kung Magnus väg öppnar upp
mot söder.

Kvarteret Dovhjorten

Skolportsgatan mot öster

Ett nytt hus har byggts på fastigheten Dovhjorten 10.
Det innehåller lokaler med verksamheter i bottenplanet och bostäder i tre våningar. Parkeringsplatser
finns i garage under huset. Det nya huset är ett positivt tillskott i Östercentrum.

Åhlenshuset från söder

Kvarteret Tärnan
8

Tärnan 25

FOTA!

Del av Solberga 1:19
I kvarteret finns allehanda handel, kontor och verksamheter. Kvarteret vänder en baksida mot norr och
entrén till Östercentrum. Att bygga bort ”baksidan” mot
norr kräver samarbete mellan flera fastighetsägare.
Inom kvarteret finns potential att utveckla med påbyggnader och nybyggnader.

Bensinstationen Tärnan 26

Den del av fastigheten Solberga 1:19 som ligger inom
programområdet utgörs av en stor parkeringsyta (ca
500 platser). Parkeringsytan kan minskas genom att
bygga parkeringsdäck eller garage. Det innebär att
mark frigörs för bebyggelse och att stora och tidvis
ödsliga parkeringsytor minskas. Vid planering av parkeringsdäck bör det utredas om en återvinningsstation
kan integreras.

Inom Tärnan 23 finns stora utvecklingsmöjligheter.
Mot Schéelegatan kan en ny byggnad uppföras med
handel/kontor i bottenvåningen och bostäder i 2-3
våningar.
Coopfastigheten, Tärnan 24, är under omvandling då
Coop flyttar sitt varuhus till kv Stenhuggaren vid Visbyleden. Huset kan byggas på med bostäder. T.ex. i
form av radhus med trädgårdar.

Parkeringen mot Norra Hansegatan (Polhemslunden)
kan bebyggas med ett parkeringshus i tre plan. Eventuellt också bostäder ovanpå. Utblickarna mot muren
från Östra Hansegatan behålls i Jägargatans och
Ihregatans förlängning. Påbyggnad av parkeringen
öppnar möjlighet att utveckla sikten in mot muren, till
exempel genom ett promenadstråk. Ny detaljplan
krävs.

Fastigheten Tärnan 25 är bebyggd runt 1980. Huset
är uppdelat i olika volymer och uppfattas som flera
byggnader. Huset utgör ett bra exempel på hur en
byggnad kan anpassas i volym och höjd. Högsta delen är 15.0 meter till taknock.
Tärnan 26 har ett mycket centralt läge och skulle kunna exploateras med bostäder, kontor och i bottenvåningen handel. Fastigheten är idag bebyggd med en
bensinstation. Vid en stängning av biltrafik på Kung
Magnus väg kvarstår möjligheten att angöra bensinstationen från norr.
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Kvarteret Trasten
Kvarteret Älgen

I nuläget föreslås ingen ändrad markanvändning. Ett
café bidrar positivt till gågatans östra del och en utveckling av cafeéts uteservering mot nordost ut i Österväg vore positivt.

Här finns intresse att bebygga f.d. bensinstationstomten, Trasten 5. Hamburgerkedjan Max har tomträtt på
fastigheten Trasten 7. Byggande i kv Trasten bidrar till
avskärmning av trafikbuller från Norra Hansegatan.
Hamburgerrestaurangen Max skulle kunna ingå i den
nya byggnaden på Trasten 5. På så sätt bildas ett
sammanhängande kvarter vilket skulle bidra till en
homogen stadsbild. Ny detaljplan krävs.

Trafik
Området avgränsas av gator på tre håll. I norr Jägargatan, i söder Skolportsgatan och i öster Norra Hansegatan - Solbergagatan. Kung Magnus väg korsar
planområdets västra del.

Del av kvarteret Ekorren
(parkeringen framför badhuset).

Korsningen Sundströms hörna (trafikljuskorsningen)
där Norra Hansegatan, Solbergagatan och Österväg
möts är en av Visbys mest trafikerade.
En trafikräkning genomfödes på Kung Magnus väg
under en vecka i februari 2013. Den visar att cirka
4600 bilar/dygn passerar. För att göra Österväg från
Österport till Sundströms hörna till en sammanhängande gågata är det nödvändigt att biltrafiken på Kung
Magnus väg stängs. Genomfartstrafik tvingas då ut till
Sundströms hörna. En sådan åtgärd påverkar inte
bara Östercentrum utan ger konsekvenser i andra
delar av Visby och måste utredas i ett större perspektiv genom en trafikutredning som tittar på hela Visby.
Flera utredningar har gjorts som syftar till att underlätta trafikflödet. Korsningen har byggts om och Skolportsgatan har försetts med trafikljus. Ett jämnare
trafikflöde kan åstadkommas med så kallad ”grön
våg”. Det innebär färre start/stopp vilket resulterar i
mindre buller och luftföroreningar. Införandet av en
”grön våg” från Peder Hardings väg fram till nya trafikljus vid korsningen Norra Hansegatan/Jägargatan
skulle lösa en del av problemet. Nya bostäder i området aktualiserar arbetet med ”grön våg”.

På parkeringsytan mot Solbergagatan kan fler parkeringsplatser möjliggöras genom att ett parkeringshus
byggs. Närheten till Solbergabadets kulturhistoriskt
värdefulla byggnad gör att särskild omsorg om byggnadens utformning måste göras. Möjligheten att bygga parkeringshus prövas i ny detaljplan.

För att Östercentrum ska kunna utvecklas positivt
måste det vara trevligt som gående att röra sig i området. Med biltrafiken kvar genom området omöjliggörs tanken med att binda ihop gågatan från Österport
till Sundströms hörna. Mest prioriterat för bilburna är
tillgängligheten till och från parkeringshus eller parkeringsplatser. För att undvika trafik mellan de olika parkeringsplatserna finns system som leder trafiken till
lediga platser direkt vid ankomsten till området och
bilisten behöver inte leta, vilket minskar söktrafiken.

Vid byggande
nära
badhuset
krävs
anpassning
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gravar och Murgrönan gör att entrén till riksintresset
blir grönare.

Den trafik som inte har målpunkt Östercentrum och
som kör Kung Magnus väg måste i ett tidigt skede
välja en annan väg. I det längre perspektivet väljer
man i större utsträckning Visbyleden, vilket också är
den bästa lösningen när målpunkten inte är Östercentrum.

Riksintressena bedöms inte påverkas negativt av
föreslagna åtgärder.
Sociala värden
Den fysiska miljöns utformning och utveckling måste
bland annat planeras från ett socialt perspekiv. Social
sammanhållning, jämställdhet, jämlika villkor, mångfald och trygghet m.m. påverkar hur boende och besökare använder Östercentrums offentliga vardagsrum. Genom att utveckla Östercentrum till en mötesplats där alla typer av möten, från fikastunden till att
delta i en manifestation så bidrar det ytterligare till
Visbys identitet och förstärker platsens kreativitet.

Kollektivtrafiken angör idag Östercentrum via Kung
Magnus väg. Ingen förändring föreslås i nuläget. I
framtiden kan busshållplatsens placering ändras om
det blir aktuellt att flytta busstationen.
Störningar
De riktlinjer som gäller för trafikbuller invid fasad är 55
dBA. Inomhus är riktvärdet 30 dBA ekvivalent ljudnivå.
Riktvärdena följs upp i detaljplanen.

Med fler bostäder i området ökar tryggheten under
kvällar och nätter. Området är centralt beläget i Visby
med närhet till allehanda service såsom, skola, kommersiell service, kollektivtrafik, kultur, grönområden m
m. Kollektivtrafiken passerar på Kung Magnus väg
med hållplats nära Österväg. Gång- och cykelvägarna
ska kopplas samman på de ställen där de mynnar i en
otydlighet. Kung Magnus väg stängs för biltrafik vilket
innebär en tryggare trafikmiljö. Med bostäder nära
service minskar också trafikrörelserna genom att de
boende har gångavstånd till allehanda service.

Trafikmängden på Solbergagatan-Norra Hansegatan
kan innebära trafikbullerproblem för bostäder. Nivåerna gör att vid byggande av bostäder längs Norra Hansegatan kan krävas planlösningar med tillgång till ”tyst
sida”. Ny bebyggelse mot Norra Hansegatan innebär
att husen utgör ett effektivt bullerskydd för innanförliggande bebyggelse.
Vatten och avlopp
Området ligger inom verksamhetsområde för vatten
och avlopp. Ny bebyggelse kopplas till regionens ledningsnät.

I sociotopkarteringen framhölls vikten av att det måste
finnas mötesplatser i östercentrumområdet där man
inte måste konsumera. Planprogrammet anger flera
nya mötesplatser. Bland annat att ”Hästarnas dal” ska
synliggöras och utvecklas uppe på klinten och att det
föreslås aktivitetsytor i östra delen av gågatan.

Dagvatten
Dagvattennätet är utbyggt i området. Mängden dagvatten kommer inte att öka då de hårdgjorda ytorna
inte blir fler. De kan eventuellt minska om man senare
i detaljplanearbetet planerar för grönytor, gröna tak
och lokalt omhändertagande av dagvatten.

Bostäder i detta centrala läge attraherar olika boendegrupper bland annat barnfamiljer, studenter, äldre
m.fl.

Återvinning
Vid detaljplaneläggning inom området ska möjligheten
att anordna återvinningsstation utredas. Omsorg om
utformningen är viktig för en sådan anläggning i detta
läge.

Stora grönområden längs muren finns på nära håll för
rekreation och avkoppling. De inbjuder också till promenader ner till havet. Närhet till attraktiva grönområden som inbjuder till avkoppling, rekreation och fysisk
aktivitet ger förutsättningar för god hälsa. I vidare planering är det extra angeläget att möjliggöra vistelser i
grönområden för grupper som är mer utsatta för hälsorisker: barn, äldre, grupper med funktionsnedsättning eller utländsk bakgrund och socioekonomiskt
svaga grupper.

KONSEKVENSER
Eventuell påtaglig skada på riksintressen
Programförslaget innebär att stadsbilden påverkas.
Ny bebyggelse föreslås kunna byggas upp till fem
våningar. De högre höjderna orienteras till den östra
delen av programområdet. Närmare muren hålls höjderna lägre för att inte påverka riksintresset. Höjder
och utformning kommer att studeras och utredas i
efterföljande detaljplaner.

Byggande av bostäder, kontor, verksamheter m m
innebär viss trafikökning till området. Men trafiken
kommer att styras till målpunkterna i ett tidigare skede
och angör i programområdets utkanter. Att stänga
Kung Magnus väg för biltrafik innebär dels en stor
vinst för gågatan och kopplingen till innerstaden och
dels en bättre miljö för besökande till Östercentrum,
vilket bedöms uppväga de negativa effekterna.

Inom riksintresset för kulturmiljövården föreslås några
mindre byggnadsåtgärder. Dessa ska ta hänsyn till
närheten till muren. Föreslagna åtgärder bedöms positiva för området genom att stora öde ytor minskas
och mer rumslighet skapas.
Riksintresset för naturvården gränsar till planområdet i
norra delen. En minskning av asfaltytan mot Östergravar och förstärkning av grönstråket mellan Öster11

Ställningstagande till behovet av miljöbedömning

Barnperspektivet (RF § 39/2010 och RS 264/2011)
För att barn och unga verkligen ska få tillgång till och
kunna använda Östercentrum som mötesplats i vardagen behöver de känna sig trygga. Genom att inventera hur barn och unga uppfattar Östercentrum får
beslutsfattare tillgång till deras erfarenheter och prioriteringar. Barnen får härmed göra sin röst hörd och
känna sig delaktiga i utvecklingen av en miljö som
också de är användare av och all fysisk miljö berör
också barn. Under framtagandet av förslaget till planprogram har dialog förts med elever från Solbergaskolan och Elfrida Andrégymnasiet.

Planen bedöms inte kräva miljöbedömning,
med miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Behovsbedömningen är införlivad som en del i planhandlingen. Samråd om denna bedömning genomförs
med länsstyrelsen, enligt förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar, 6 §.
När planer upprättas skall bestämmelserna i 6 kap 11
– 18 och 22 §§ miljöbalken tillämpas, om planen kan
antas medföra en sådan miljöpåverkan som avses i 6
kap 11 § miljöbalken (PBL 6 kap 34 §).

Barnen har behov av att ta sig till olika mål. De är
också i större utsträckning hänvisade till kollektivtrafik
eller cykel. Kollektivtrafikens hållplatser är viktiga platser som barn och unga måste uppsöka och dessa kan
kännas otrygga på kvällen. Hållplatserna bör ligga i
stråk där människor rör sig. Barn är mer känsliga för
buller och luftföroreningar bl a för att deras kroppar
ännu inte är färdigutvecklade. De använder också
hela sin närmiljö till lek eller att vara tillsammans med
andra. Det är därför strategiskt riktigt att anpassa trafiksystemet till barnen, som till exempel, att stänga av
vissa vägar för biltrafik. Fördelarna med det är att alla,
gammal som ung, tillgodogör sig en trygg och säker
trafikmiljö med renare luft och mindre buller.

Planprogrammet, ett underlag för kommande detaljplaner, är en övergripande planering med låg detaljeringsgrad varför det är svårt att i dagsläget kunna
urskilja detaljerade konsekvenser för miljön. Det är
dock viktigt att planprogrammet redan nu fångar upp
en helhetsbild överskridande kommande detaljplanegränser. Vissa frågor, som till exempel trafikfrågor,
sträcker sig över hela planprogramsområdet, varför de
måste utredas redan i detta skede. Dessa övergripande frågor kan var och en oftast lösas genom separata
utredningar. I vissa fall kan flera frågor samverka vilket komplicerar bedömningen och kräver en samlad
utredning, en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning.

Närheten till grönytor inom planprogrammet är positivt
utifrån planerna kring fler bostäder i området. Tillgång
till lekplatser och andra grönytor ökar den fysiska aktiviteten hos både yngre och äldre barn. (Barns miljöer för

Komplicerande frågeställningar kan även senare
komma att dyka upp under detaljplaneläggningar.
Dessa frågor samlas och bedöms i behovsbedömning
för detaljplanen. Bedömningen kan då bli att en enskild detaljplaneläggning kan behöva en miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning även om
föregående planprogram inte krävt detta.

fysisk aktivitet, Statens Folkhälsoinstitut 2009)

Jämställdhetspespektivet (KS § 257/2009)
I sociotopkarteringen lyfts Östercentrumområdet som
ett område där många känner sig otrygga kvälls- och
nattetid. Det är framförallt vissa stråk genom området.
Stråken som upplevs otrygga skiljer sig delvis mellan
män och kvinnor.

Inom ramen för planprogrammet är den enskilt viktigaste miljöfrågan luftkvalité. Övriga frågor om miljöförhållanden, som bör vara aktuella för bedömningen
om de innebär betydande miljöpåverkan, är främst
kulturmiljön med påverkan på stads- och landskapsbilden, förorenad mark samt trafikbullersituationen
kopplad till en ökad biltrafik.

Det ges utrymme för bostäder i programområdet. Vilket bör ge ett större flöde av människor i och genom
området alla timmar på dygnet vilket främjar möten.
Det möjliggör också en blandning av funktioner i området.
Det som skulle kunna öka upplevelsen av trygghet
och tillgänglighet ytterligare i efterföljande detaljplaneoch bygglovsskede är att aktivt arbeta med att förbättra orienterbarheten dvs. med gränser, ljus, växtlighet
och materialval.

Luftföroreningar
Luftföroreningar är den miljöfråga som i planprogrammet kräver störst uppmärksamhet.
I dagsläget finns redan frågor om luftkvalitén i området (stycket nedan om miljökvalitetsnormer). Mätningar av aktuell luftkvalité pågår av Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Kollektivtrafik, gång och cykel ges mer utrymme i
planprogrammet vilket är positivt ur ett jämställdhetsperspektiv.

Utomhusluftens kvalité måste vara lämplig som daglig
vistelsemiljö för människor och för bostäder. Planeringen är därför avhängig till att trafiken i området
fungerar utan att luftkvalitén blir för dålig för att medge
de förslag som beskrivs i planprogrammet. Ökade
trafikflöden i området får ytterligare föroreningar som
konsekvens.

Den stadsbyggnadsvision som ligger till grund för
planprogrammet har en tydlig koppling till sociotopkarteringen och ger ett bra underlag i den fortsatta detaljplaneläggningen.
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Frågan behöver utredas innan kommande detaljplaner
då luftföroreningar berör hela planområdet och även
området utanför. En sådan utredning blir teoretisk och
baserad på antaganden som hur framtidens avgasrening ser ut, hur många bilar drivs med förbränningsmotor i framtiden, hur mycket besökare kommer området att ha etc. Även om det är frågor svåra att ge
konkreta svar på så ger en utredning en sannolik bild
och ett underlag till hur kommande detaljplaner skall
förhålla sig till trafikens påverkan på luftkvalité med
tvungna avvägningar mellan begränsning av trafik
kontra begränsningar av bostadsbebyggelse.

delat mellan kommun (luft, buller) och länsstyrelse
(vatten).
Miljökvalitetsnormerna för vatten gäller både grundvatten, inlandsytvatten samt kustvatten. För planområdets del är det relevant att diskutera vilka konsekvenser planförslaget kan få när det gäller möjligheterna att nå miljökvalitetsnormen för grundvattnet.
Ytvatten saknas i området och påverkan på kustvatten
sker enbart indirekt via dagvatten samt spillvatten från
anslutna fastigheter.
Planområdet tillhör grundvattenområdet Mellersta
Gotland – Visby (SE639767-165410). Miljökvalitetsnormen för områdets kvantitativa status var 2009
”god”, vilket också är kvalitetskravet för målåret 2015.
Planförslaget bedöms inte få någon inverkan på det
kvantitativa kvalitetskravet.

Trafikbuller
Ett ökat flöde av biltrafik i området innebär mer buller.
Naturvårdsverkets riktlinjer för buller tillgodoses vid
utformning av området i kommande detaljplaner och
bygglov. Trafikbuller går generellt att bygga bort med
hjälp av en genomtänkt utformning och placering av
byggnader samt åtgärder i trafiken. Trafik och buller
beskrivs i planprogrammet.

Grundvattenområdets kemiska status var 2009 ”otillfredsställande”. Enligt länsstyrelsens prognos kommer
normen ”god” inte att nås 2015. Området har därför
en tidsfrist till 2021 när det gäller ämnea/ämnesgrupperna arsenik, polyaromatiska kolväten (PAH),
bly och blyföreningar samt bekämpningsmedel.

Förorenad mark
Inom området finns och har funnits miljöfarliga verksamheter som kan ha gett upphov förorenade områden. Där markanvändningen ändras till bostäder ska
detta utredas närmare i kommande detaljplaneprocess. Det är negativt att det kan finns föroreningar i
marken men positivt om de tas bort i samband med
en ombyggnation.

Föreliggande planförslag bedöms inte ha någon negativ inverkan på möjligheterna att nå kvalitetskravet för
grundvattenområdets kemiska status. Ny bebyggelse
på fastigheten Trasten 5. Marken som tidigare inrymt
en bensinmack är sanerad men vid nybyggnad måste
det bedömas om gjord sanering är tillräcklig eller om
kompletteringar behöver göras. Parkeringshus som
ersätter parkeringsplatser i ytläge på tomtmark är
positivt, eftersom föroreningar från parkeringsytorna
inte lika lätt följer med nederbörd till dagvattnet. Framtida p-hus kan förses med adekvat reningsutrustning
(oljeavskiljare) på utgående avlopp.

Landskapsbild
Landskapsbilden kommer påtagligt att förändras, sannolikt till det bättre i och med att mycket av de befintliga parkeringshaven försvinner. Det är dock av stor
vikt att planförslaget anpassas till riksintresset Visby
Innerstad så att detta inte skadas. Planprogrammet
beskriver kända värden och vikten av att siktlinjer och
hanteringen av kulturvärden i kommande detaljplaner.

För luft finns miljökvalitetsnormer för kväveoxider,
svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen,
kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel samt
bens(a)pyren. Normen är ofta utformad så att ett
gränsvärde får överstigas ett bestämt antal dagar per
år. Den senaste helårsmätningen i Visby genomfördes
av Region Gotland 2010 med en mätstation nära
korsningen Solbergatan/Österväg, dvs. i direkt anslutning till planområdet.

Övriga frågeställningar som behandlas i planprogrammet och inte skall glömmas bort i kommande
detaljplaner är möjligheten för att främja alternativa
färdmedel, främst cykel, mängden hårdgjorda ytor och
dagvattenhantering samt tillskapande av gröna ytor
såsom gröna tak, parkmiljöer, planteringar etc.
Påverkans totaleffekt
Den föreslagna utvecklingen av Östercentrum medför
konsekvenser för människor och miljö, såväl negativa
som positiva. Planprogrammets övergripande detaljeringsgrad samt de nu kända förhållandena om området innebär dock, enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens, Region Gotlands bedömning, inte risk för
påverkan på miljö, hälsa, m.fl. faktorer av sådan omfattning att en miljöbedömning ska krävas inom framtagandet av planprogrammet.

Generellt ligger Visby i nivå med övriga svenska tätorter när det gäller svaveldioxid och kväveoxider, lägre
när det gäller exempelvis bensen men högre när det
gäller partiklar. Av de 27 kommuner som ingår i IVL:s
s.k. urbanmätnät för den svenska luftkvaliteten var det
bara Visbys gaturum som överskred såväl miljökvalitetsnormen som den övre utvärderingströskeln för
PM10. Resultatet är oroande, och för närvarande pågår en förnyad mätning av partikelhalten i Visby för att
få mer data och utesluta mätfel.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är juridiskt bindande styrmedel
som utgår från 5:e kap. MB. Kvalitetsnormerna finns
för vatten, utomhusluft och buller och ansvaret för
tillsyn och förslag till åtgärdsprogram/åtgärdsplaner är

Eftersom halterna av partiklar är som högst under
våren ligger det nära till hands att anta att det finns ett
samband med det halkbekämpningsmaterial som
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dammar kraftigt under våren. Om fördjupade analyser
kan slå fast detta samband, är planförslagets konsekvenser när det gäller parkeringslösningar positiva,
eftersom det minskar de öppna ytorna som behöver
halkbekämpas vintertid. Detta kan i sin tur ha en positiv – om än ytterst marginell – effekt på områdets luftkvalitet när det gäller partiklar under våren.

medverka till att miljömålet uppnås, än nollalternativet.
Med ny modern bebyggelse med krav på energihushållning och uppvärmningsalternativ som fjärrvärme
bidrar bebyggelsen enligt planprogrammet sannolikt
sammantaget till att positivt minska klimatpåverkan
från området.
Grundvatten av god kvalitet. ”Grundvattnet ska ge en
säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till
en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.”

Många av de föroreningar med gränsvärden som ingår i miljökvalitetsnormen hänger samman med vägtrafik och då speciellt utsläpp från förbränningsmotorer. Rent allmänt innebär det givetvis att alla förslag
som syftar till att minska den totala mängden fordonstrafik, få ett jämnare trafikflöde liksom att minska tomgångskörning i centrala Visby är gynnsamma för områdets utomhusluftkvalitet. Eftersom området innehåller den mest trafikerade korsningen i hela Visby kan
även små förbättringar ge resultat.

Grundvattentillgången i Visby utanför vattenskyddsområdet är inte särskilt sårbar men förutsättningarna
att ordna moderna, miljöanpassade, dagvattenlösningar är begränsade på grund av att man är tvingad
att använda befintliga system. Mängden dagvatten
kommer inte att öka men kan eventuellt minska om
man senare i detaljplanearbetet planerar för grönytor,
gröna tak och lokalt omhändertagande av dagvatten.
Planen bedöms varken bli negativ eller positiv för
miljömålet.

Miljökvalitetsnormer för buller har redan berörts under
trafikavsnittet, sid 10.
Miljömålen
Vilka miljömål är relevanta och är plan/nollalternativ
positiv eller negativ för att uppnå de uppsatta miljömålen? På vilket sätt är de positiva/negativa? Miljömålen
används vid bedömningen av konsekvenser i detta
planprogram.

Frisk luft, "Luften ska vara så ren att människors hälsa
samt djur, växter och kulturvärden inte skadas."
Planprogrammet kommer att innebära en ökad fordonstrafik till och från området men även en ökad
tillgänglighet för alternativa färdmedel som buss, cyklister och gångtrafikanter. Hur fordonstrafiken kommer
att utvecklas är svårt att sia om, sannolikt kommer fler
fordon drivas av alternativa bränslen med mindre klimatpåverkan samt av elektricitet i framtiden. Region
Gotlands miljöenhet genomför sedan några år tillbaka
mätningar av luftkvalité i Visby. Halterna av partiklar
har visat sig överstiga de riktvärden som finns. Tillsammans med andra planer i Visby bedöms planförslaget med viss ökad trafik kumulativt kunna påverka
miljömålet negativt. Därför är det viktigt med övergripande åtgärder för att sänka halten av skadliga partiklar inom hela Visby.

God bebyggd miljö. ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö
samt medverka till en god regional och global miljö.
Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas.
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”
Planförslagets bebyggelse- och gestaltningsriktlinjer
ger förutsättningar för en god bebyggd miljö. I planprogrammet finns övergripande bebyggelseriktlinjer
som bedöms vara positivt för att uppnå miljömålet.
Bebyggelsens utformning och placering bidrar till att
minimera problem med buller för att skapa en god
bebyggd miljö. Att använda i anspråkstagna ytor, omvandla parkeringar och kontor till bostäder samt planera för en förtätning av staden är en viktig del i att
arbeta mot en god bebyggd miljö.

Ett rikt växt- och djurliv. ”Den biologiska mångfalden
ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer
och ekosystemen samt deras funktion och processer
ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation.
Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för
hälsa, livskvalitet och välfärd.”

Begränsad klimatpåverkan. ”Halten av växthusgaser i
atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär
att människans påverkan på klimatsystemet inte blir
farlig. År 2050 bör utsläppen i Sverige sammantaget
vara lägre än 4,5 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år, för att därefter minska ytterligare.”

Inom eller i anslutning till planprogrammet finns inga
direkta kända förekomster av rödlistade eller naturtyper som Gotland har särskilt ansvar att bevara. Planprogrammet tar fasta på redan i anspråkstagna ytor
istället för att ta nya samtidigt som de befintliga grönstrukturer som finns säkerställs. Det öppnas även upp
för möjligheter och idéer för mer grönytor, nya trädplanteringar och gröna tak m.m. Bedömningen är att
planförslaget inte motverkar miljömålet och kan genom en bra planläggning framöver i detaljplaneprocesser och bygglov verka positivt för miljömålet.

All ökning av utsläppen av koldioxid från fossila bränslen motverkar miljömålen. Det är dock mycket svårt att
bedöma i vilken utsträckning ett genomförande av
planen motverkar eller medverkar till att miljömålet
kan uppnås. Generellt kan en plan som anger att en
mer samlad bebyggelse ska eftersträvas, anses bättre
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Trafikutredning som belyser konsekvenserna av en
stängning av biltrafik på Kung Magnus väg ska göras i
ett större sammanhang i samband med aktualiseringen av den fördjupade översiktsplanen för Visby.

De övriga miljömålen; Bara naturlig försurning, Giftfri
miljö, Levande sjöar och vattendrag, Skyddande
ozonskikt, Säker strålmiljö, Hav i balans och Levande
kust och skärgård, En storslagen fjällmiljö, Ett rikt
odlingslandskap, Myllrande våtmarker, Levande skogar samt Ingen övergödning har beaktats men har
bedömts ha liten eller ingen relevans.

Medverkande tjänstemän från
Ledningskontoret
Samhällsbyggnadsenhet
Folkhälsa och välfärdsenhet

Särskilda utredningar
Volym-, utformnings- och solstudier kommer att tas
fram i samband med detaljplaneläggning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enhet detaljplan
Enhet mark- och stadsmiljö
Enhet miljö- och hälsoskydd
Enhet vatten och avfall
Enhet bygglov och livsmiljö

Mätningar av luftkvaliteten pågår. När resultatet föreligger kommer de att ligga till grund för den fortsatta
planeringen och för eventuella åtgärder.

INSPIRATIONSBILDER

Exempel på trevlig galleria.

Påbyggnad med bostäder. Påbyggnaderna är indragna från
fasadliv vilket gör att hushöjden inte upplevs så hög från gatunivå.

Parkeringsgarage med glasväggar mot en galleria.
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Gatubild med handel i bottenvåningarna och
bostäder ovanpå.
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Inledning
Som ett led i framtagandet av planprogrammet över Östercentrum gör Gotlands
museum på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning på Region
Gotland en beskrivning av förutsättningar för och påverkan på kulturmiljövärden
som planprogrammet i dess samrådsform innebär. Som en utgångspunkt finns
Länsstyrelsens önskemål om förtydliganden på vissa punkter vilket framgår av
samrådsskrivelse inlämnad till Byggnadsnämnden 2013-08-29 med diarienummer
402-2228-13.
Planprogrammet syftar till att utveckla det aktuella området som handelscentrum
samt att vitalisera och bredda användningen genom att bygga bostäder. Drastiskt
beskrivet innebär förslaget att förvandla ett handelsområde med tvåvåningsbyggnader
till ett stadscentrum där byggnaderna förutsätts kunna vara betydligt högre. Detta
kommer givetvis att förändra karaktären på området kraftfullt i den riktning som
redan är på gång genom bygget av det första bostadshuset i kvarteret Dovhjorten där
Visby brandstation tidigare legat.
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Bakgrundsbeskrivning
Östercentrum karaktäriseras av den gågata som vuxit fram mellan kvarteren
Dovhjorten och Tärnan. Det har blivit alltmer av ”shoppingcentrum” i staden där
gatumiljön fortgående utvecklats med uteserveringar, torghandel och sittplatser
samtidigt som varuutbudet varit brett och omfattande. På fredag eftermiddagar och
lördagar är gågatan en plats där Visbyborna träffas och shoppar samt ett ”torg” där
många aktiviteter pågår.
Östercentrum har sin framsida längs Österväg och omges av bakgårdsmiljöer och
parkeringsplatser samt en relativt högt trafikerad vägkorsning vid ”Sundströms
hörna” i öster.
I slutet av 1900-talet avvecklades flera servicefunktioner som post, apotek och
systembolag i innerstaden vilket upplevdes som ett hot mot stabiliteten i
innerstadshandeln. Östercentrum uppfattades då fortfarande som Visbys
kommersiella centrum vars utveckling delvis var ett hot mot, och skedde på
bekostnad av innerstaden. Samtidigt började ”extern” handeln etableras i
Skarphällsområdet. Under 2000-talet har handeln i Skarphällsområdet expanderat
kraftigt och Östercentrums affärsidkare, som idag har ett nära samarbete med
innerstadens handlare, tvingas vara aktiva för att behålla områdets attraktivitet som
stadens viktiga handelscentrum.
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Förväntad exploaterings påverkan på riksintresset
Ur 1987 års registerblad inför beslut att Visby skulle ingå som riksintresse för
kulturminnesvården framgår att det motiv som styrt har varit ”Vetenskapliga och
pedagogiska värden hos en unik stadsmiljö där man kan följa platsens utveckling från
stenålder till nutid.”
Här finns också beskrivet förutsättningarna för att de utpekade kulturvärden skall
vara möjliga att behålla. När det gäller riksintresseområdet utanför ringmuren, som
lite ospecificerat sägs omfatta grönområdena närmast ringmuren noteras:
” All byggnation utanför innerstaden måste anpassas till den medeltida staden och
ringmuren. Grönområdena i anslutning till muren skall behållas och helst utökas.”
Texten syftar till att åtgärder som utförs inte skall inkräkta på det område som då
utgjorde grönområde utanför muren samt att byggnader och anläggningar utanför det
utpekade riksintresseområdet skall anpassas till ”staden och ringmuren”.
Vad som inbegrips i begreppet ”anpassning” är inte definierat men Gotlands
Museums tolkning är att nytillskott av bebyggelse inte skall konkurrera visuellt, i
första hand, med stadsmuren.

Bild 1. Nya byggnader på Galgberget har flyttat S.t Görans ruin från dess sjukdomsbetingade
enslighet till en visuell del av den expanderande ytterstaden.
S:t Göran utgör inte en del av riksintresse för kulturminnesvården men får, i detta sammanhang,
illustrera vad som bör beaktas under begreppet anpassning i riksintresseområdet.
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Förväntad exploaterings påverkan på världsarvet
Världsarvsutnämning av Visby 1995 medför ingen lagstiftning utöver den befintliga
vad gäller ingrepp i stadsmiljön. UNESCO ansåg att befintligt lagskydd var
tillräckliga för att skydda Visbys kulturhistoriska värden. Däremot markerar Svenska
staten genom sin ansökan och UNESCO genom utnämningen det stora ansvaret
Region Gotland och staten har gentemot de kulturvärden Visby representerar.
Planprogrammets förväntade påverkan på världsarvet kan därför beskrivas med
samma resonemang som vid påverkan av ”riksintresset Visby” liksom vid
förvanskningsförbud och varsamhetsregler när det gäller PBL.
Den världsarvsstatus Visby berikats med bör utgöra anledning för mer noggranna
studier av exploaterings konsekvenser som underlag för väl avvägda beslut

Förväntad exploaterings påverkan på fornlämningsmiljön
Ringmuren i sin funktion som fornlämning kan huvudsakligen sägas bli påverkad av
förändringar i dess närhet på samma sätt som ringmuren i sin funktion som
riksintresse. Som fornlämning måste dock tas med i beräkningen att det i mark kan
finnas rester efter yttre murar och andra fynd kopplade till verksamhet och händelser
under förhistorisk och historisk tid. I de idag bebyggda eller hårdgjorda markytorna
finns dock enligt Gotlands Museums arkeologer liten sannolikhet att påträffa
fornfynd. Det kan dock påpekas att det i Österports förlängning mot öster har
funnits en anläggning med murar och vallgravar av vilka det fortfarande kan finnas
fundament och andra fornlämningar kopplade till dessa anläggningar.

Bild 2. Beskuren del av karta från 1697där skyddsmurar ut från Österport redovisas.
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Förväntad exploaterings påverkan på stadsbilden
Stadsbilden i planområdet präglats av bebyggelse uppförd under andra hälften av
1900-talet, under den tid då generalplanen från 1965 var verksam och området var
utpekat för handel. Kring Österport och i kvarteret Björnen finns några äldre
byggnader som i de flesta fallen är kraftigt förändrade.
Den dominenade byggnadskategorin är 1960- och 1970-talets storskaliga varuhus
med ett relativt enhetligt arkitektoniskt uttryck. Arkitektoniskt avvikande är
byggnaden på Trasten 6 där den förre stadsarkitekten Arne Philip ritat ett bankhus
med en kraftfullare, men tidsenlig, arkitektur.

Bild 3: Kulören indikerar när befintliga byggnader ursprungligen är uppförda:
1800-tal

1900-1960

1960-tal

1970-tal

1980-2000

2000-
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Planprogrammet ger utrymme för ökad byggnadshöjd med bibehållen fasadhöjd mot
Österväg. Indragningen av de förhöjda påbyggnaderna bör göras så stor att de
visuellt ”lösgörs” från det nuvarande fasadlivet.
Byggnadshöjderna i planprogrammet som helhet innebär, bedömd ur ett
kulturhistoriskt perspektiv, inte negativ inverkan men bör studeras i detaljplaner med
perspektivet att undvika störning av viktiga siktlinjer ut från staden och in mot
staden.

Bild 4. Östercentrum har en stark prägel av 1960- och 1970-talets varuhusarkitektur som genom
den relativt komprimerade byggnadstiden ger en konsekvent och pregnant tidsbild. Till vänster det
första stora varuhuset i området med sitt karaktäristiska gula fasadtegel och till höger det på 1970talet uppförda varuhuset med sin tids karaktäristiska fasadtegel.

Bild 5. På fastigheten Trasten 6 ligger en
byggnad ritad av den förre stadsarkitekten
Arne Philip år 1970.

Bild 6. Solbergabadet är den mest
arkitektoniskt sofistikerade byggnaden som kan
komma att beröras av planförslaget.
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Förväntad exploaterings påverkan på siktlinjer
I slutet av 1800-talet fanns stadsplaner där varje gata i öst-västlig riktning hade
ringmuren som fond i väster. Nationalromantiskt inspirerade stadsplaner på 1910talet behöll delar av tidigare siktlinjer men tanken på rätlinjigheten i planerna
försvann. Även den äldre, spontant framvuxna, bebyggelsen utgjorde ett hinder mot
radikala stadsplaneringsgrepp eftersom lagsstiftningen var för svag för att reglera
befintlig bebyggelse. När mer realistiskt genomförbara planer arbetades fram under
1930-talet hade möjligheten till de fria vyerna in mot stadsmuren delvis redan
omöjliggjorts.
Siktlinjer som bevarats utifrån 1910 års stadsplan

Bild 7. Pilarna visar de siktlinjer som var planerade i 1910 års plan och som finns kvar idag.
De två smala pilarna på var sida om Coop-parkeringen ( Solberga 1:19) markerar de siktlinjer
mot ringmuren som fanns på var sida om en saluhall som aldrig realiserades. I verkligheten har
sikten över parkeringen ut mot ringmuren blivit bättre än vad 1910 års plan anger men
harmonierar med vad som planerades i 1934 – och 1965 års stadplaner.
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Bild 8-9. Utsnitt av planområdet ur respektive 1912 (ovan) och 1936 års stadskarta.

12

Siktlinjer som försvunnit i förhållande till 1910 års stadsplan

Bild 10. Kartan visar siktlinjer, som ligger i närområdet till Östercentrum som försvunnit i
förhållande till hur 1910 års stadsplan var utformad. Pilarna visar den sträcka av gamla
siktlinjer som man inte uppfattar idag. Från pilarnas spetsar är det däremot ännu möjligt att se
stadsmuren.
Området vid Gutavallen hr uteslutits i denna beskrivning då det inte direkt berör planormådet
men här hindrades sikten in mot muren genom bygget av de omgärdande murarna på 1930-talet.
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Planprogrammets påverkan på befintliga siktlinjer in
motstadsmuren
Flera längre siktlinjer har försvunnit i området under 1900-talet även om den absolut
viktigaste, längs Kung Magnus väg, och västerut till stora delar är bevarad. De
kvarvarande siktlinjerna är viktiga för upplevelse av samhörighet mellan ytterstadens
bebyggelse och innerstaden.
På de två kartorna nedan redovisas den påverkan som det aktuella planprogrammet
innebär för befintliga siktlinjer.
Bild. 11
Pilarna visar positioner
varifrån stadsmuren är
synlig genom planområdet
från väster. Längden på
en pil indikerar hur
mycket av muren som är
synlig och bredden visar
bredden på synfältet.

Bild. 12
Om planprogrammet
realiseras återstår
siktlinjerna längs
Skolportsgatan samt en
förändrad och splittrad
siktlinje på parkeringen
på Solberga 1:19.
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Befintliga alléer i planområdet
Från mitten av 1800-talet gjordes ansträngningar att via trädplanteringar skapa en
mer hälsosam och rik stadsmiljö. I planområdet finns rester kvar av de alléer med
framförallt lindar som sträckte sig via Follingboväg och Endreväg och in mot
Öseterport. Till denna allé anslöt 27 valnötsträd, av vilka ett står kvar utanför
systembolaget, samt ett par kastanjer som liksom valnöten kan betraktas som
Östercentrums ”vårdträd”.
Planteringstraditionen har fortsatt i Visby och i planområdet finns ett antal alléer från
andra hälften av 1900-talet med de karaktäristiska oxlarna som blivit så vanligt i
alléplaneringar i Visby.

Bild 13. Befintliga alléer är markerade i kartan. Violett kulör markerar lind,
gul linje markerar oxel alternativt vitoxel medan den röda (ej sträckade)
markerar varierande trädsorter. Gröna ringar markerar det som i texten ovan
benämns ”vårdträd” .

15

Sammanfattning
Den fria sikten över gravarna in mot innerstaden, gör Visby unikt bland europeiska
medeltidsstäder. Öppenheten har delvis genom framsynthet skyddats från negativ
exploatering under 1900-talet.
Siktlinjer genom bebyggelsen in mot stadsmuren har ingått i stadsplaner från slutet
på 1800-talet. Dessa siktlinjer har dock reducerats genom byggandet av Gutavallen
samt några bostadsområde, det senaste vid kvarteret Fiskmåsen som byggdes i början
på 2000-talet.
Kvarvarande siktliner, där stadsmuren kan ses från väster är viktiga för ytterstadens
koppling till innerstaden. I planområdet finns idag möjlighet att se delar av muren
västerifrån utefter Österväg och Skolportsvägen, vid Coop–parkeringen samt från
ytterligare sex platser där muren skymtar bredvid eller över befintliga byggnader.
Planprogrammet påverkar samtliga dessa siktlinjer utom den vid Skolportsgatan.
Påverkan förutom vid Österväg och Coop-parkeringen är dock i realiteten ringa då
det är små ”glimtar” av muren som erbjuds från de noterade positionerna.
Bild 14.
Från Birkagatan försvinner denna vy av ett
murtorn om
planprogrammet
realiseras.
Jämför bilden med
volymen av den röda
pilen längst vid
Birkagatan i höjd med
polishuset på kartan i
bild 12.

Bild 15.
Denna vy med
ringmurens sadeltorn och
S:ta Maria-kyrkans
uppstickande torn blir
intakt genom
planprogrammet.
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Ur ett kulturmiljöperspektiv utkrisalliseras några kritiska platser i planprogrammet.
De viktigaste berör förändrade siktlinjer längs Österväg, Coop-parkeringen. Den
påverkan som kommer att ske i kvarteret Solberga 1:19 vid nuvarande taxistationen,
blir avgörande för gångstråket Östercentrums möjlighet för upplevelse av den
betagande vy Östergravar och muren kan erbjuda.
För siktlinjerna är det viktigt att kommande detaljplaner i dessa ”kritiska punkter”
utformas så att den visuella tillgången till stadsmuren inte tillåts minska. Kanske är
det möjligt att förbättra den visuella kontakten med Östergravar över taxistationen
genom omsorgsfull utformning och placering av ny byggnad kombinerat med
översyn över bakomliggande trädridåer.
För Coop-parkeringen på fastigheten
Solberga 1:19 kan sikten in mot
stadsmuren kanske utvecklas genom ett
promenadstråk i ett upplyft plan längs
Kung Magnus väg.

Bild 16. Röda pilar illustrerar konflikpunkter i
planprogrammet.

Den ur ett arkitektoniskt perspektiv
känsligaste byggnaden som berörs av
planprogrammet är Solbergabadet. Här
är det viktigt att iaktta varsamhet vid
eventuell exploatering av den
framförliggande parkeringen. För
arkitekturen generellt bör gälla stor
varsamhet gentemot befintliga
karaktärer.

Bild 17. Ett parkeringsdäck i fotografiets position skulle ta bort möjligheten att ha
synkontakt med stadsmuren och innerstaden. Kanske kan en exploatering vändas till något
positivt ur siktperspektiv genom att planera utsikter från tillkommande byggnaders övre
nivåer.
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Att beakta i fortsatt planarbete

Storleken på indragning av förhöjningar på befintlig bebyggelse längs
Österväg.
Möjligheten för en förbättrad vy ut mot stadsmuren och Östergravar vid
befintlig taxistation på fastigheteten Solberga 1:19
Studera möjligheten att förbättra den visuella tillgången till Östergravar och
stadsmuren från Coop-parkeringens västra del.
I detaljplanearbete studera hur bästa lösningen för tillbyggnad i kvarteret
Ekorren bör göras med tanke anpassning till Solbergabadets arkitektur.
Bevara och förstärka äldre alléer längs Österväg och Skolportsgatan.
Östervägs allé kan knytas tydligare samman med dess fortsättning på andra
sidan Solbergagatan..

Dnr 2012/98

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Planprogram för ÖSTERCENTRUM M M, Region Gotland
Byggnadsnämnden beslutade 2013-06-18, § 136 att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle samråda
med ett planförslag daterat 2013-06-05.
Planförslaget har under tiden 2013-07-09—2013-08-31 varit ute på samråd enligt 5:e kapitlet, 20§,
plan- och bygglagen. Inkomna yttranden (Sp1 – Sp19) finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Med anledning av inkomna synpunkter har planförslaget reviderats i vissa avseenden. Nedanstående
ändringar och bemötanden ligger till grund för utställningsförslaget.

ÄNDRINGAR AV FÖRSLAGET EFTER SAMRÅDET
• En kulturmiljöutredning har tagits fram.
• Förslaget att transparenta byggnader kan uppföras på Österväg har tagits bort.
• Redaktionella ändringar har gjorts.
Instans/
Inkommande datum

Synpunkter/Åtgärder

Statliga och kommunala nämnder och styrelser
Skanova
2013-07-16
Sp2

Inom Östercentrum finns det kanalisation, kabelbrunnar med tillhörande
telekablar av riksintresse som inte går att flytta. Ingen byggnad får
uppföras närmare kanalisationen är 5 meter. Orsaken till detta är att
kanalisationsstråket ur driftsynpunkt måste varar tillgängligt för
grävmaskiner, slamsugare, kabeldragningsfordon m.m.
Alla fastigheter runt Österväg är anslutna mot denna kanalisation.
Träd bör inte planteras närmare kanalisation/kablar än 5 meter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vänsterpartiet
2013-08-29
Sp13

Vid detaljplaneläggningen kommer hänsyn att tas till
kanalisationer/kablar.



Det är positivt att ett program görs som möjliggör såväl
förbättring av själva centrum som bostäder.
Det är viktigt att snarast komma igång med att förbättra torget,
själva mötesplatsen. Vi vill att man tänker i banor av olika typer
av mötesplatser för alla åldrar. Gärna också något som
uppmanar till aktivitet t ex fontäner som inbjuder till lek. (Finns
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

på stora gågatan i Lübeck).
Österväg och torget upplevs ofta som väldigt blåsigt. Försök
skapa lä.
För att underlätta för aktiviteter på torget bör det finnas tillgång
till el för arrangemang.
Vi är negativa till ett parkeringshus framför Solbergabadet. Där
ser vi hellre en lägre/mindre byggnad som innehåller
verksamheter/bostäder. Ett parkeringshus förstärker den
ödslighet och känsla av baksida som man kan känna när man
närmar sig öster från A7området.
När området förstärks med bostäder bör bensinstationen flyttas
bort.
Vi är positiva till nya bostäder både genom att man bygger på
befintliga byggnader och genom nybyggen på den stora
parkeringen. Det får inte innebära skattefinansiering av nya
parkeringsplatser eller att nya bostäder blir alltför dyra.
Vi förutsätter att man vid planering av bostäder ser till att det
blir blandade upplåtelseformer, alltså även hyresrätter.
Positivt att man vill utveckla och synliggöra lekplatsen
”Hästarnas dal”, den är alltför osynlig idag, speciellt för tillfälliga
besökare.
Skyltningen för stigen/promenadvägen utefter muren behöver
skyltas bättre från Öster, ”naturskön promenadväg till havet”
exempelvis.
Det pratas om byggnad för ”turism och kultur” nära utanför
Österport. Det vore ett bra tillskott till centrumet med en
offentlig mötesplats inomhus. Kanske kan den också innehålla
den läsesalong som skulle komma till när biblioteket flyttades
från Östercentrum. Men begreppet för turism och kultur väcker
också frågor. Är tanken att flytta turistbyrån eller vad betyder
annars turism i sammanhanget? Lokaler för kultur väcker alltid
frågor om finansiering.
Att ta bort nuvarande småskaliga bebyggelse, som till exempel
Alis kiosk bör vara något som sker när stora delar av planens
tankar i övrigt är genomförda. Det är viktigt med verksamheter
som har kvällsöppet för att miljön ska kännas trygg i ett område
utan bostäder.

Viktiga synpunkter framförs och kommer att finnas med i det fortsatta
arbetet med detaljplanerna.
Många synpunkter stämmer med de intentioner som finns i
planprogrammet. Allt kan dock inte regleras i en detaljplan. Till exempel
kan inte upplåtelseformen av bostäder bestämmas. På regionens mark
kan det styras i ett exploateringsavtal.
Med turism menas bland annat tåget, information om världsarvet m m.
Det är inte tänkt att turistbyrån ska flyttas. Mer som komplement och att
ta emot turister vid entren till innerstaden.

Funkisam Gotland
2013-09-02
Sp15

Vill att det ska vara fritt från vippskyltar och varor på gatumark på hela
Östertorg. Handikapprörelsen har länge framfört detta och det är
fortfarande aktuellt.
Samlad parkering, gärna parkeringsdäck, innebär att det inte blir
parkering på boendegator.
Låt tillgänglighetsrådgivare delta i arbetet vilka är valda av regionen. En
övergripande syn blir då en tillgång i det fortsatta arbetet.
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Länsstyrelsen
2013-09-04
Sp17

3
Synpunkterna finns med i den fortsatta planeringen.
Vippskyltar och varor på gatumark kan inte regleras i detaljplan.
Yttrandet har lämnats till enhet för Mark och stadsmiljö.

Länsstyrelsen bedömer med aktuellt planförslag att det kan vara
förenligt med de intressen Länsstyrelsen har att bevaka, utifrån att
utredningar görs som Länsstyrelsen frågar efter.
Länsstyrelsen vill framhålla betydelsen att vissa frågor som i förslaget
föreslås behandlas i kommande detaljplanering bör ses i ett större
sammanhang, och vissa frågor utredas redan i detta skede. Det gäller
bland annat kulturmiljö, buller och luftföroreningar.
Kulturmiljö
När det gäller kulturmiljön anser Länsstyrelsen det angeläget att
särskilda utredningar tas fram som bifogas både planprogrammet, men
även i senare detaljplanering. Utredningarna ska klargöra
exploateringens påverkan på stads- och landskapsbilden, siktlinjer,
fornlämningsmiljön, världsarvet och riksintresset Visby innerstad. Som
exempel kan utredningarna belysa de planerade byggnadshöjdernas
påverkan på ringmuren och världsarvet.
Visby innerstad, utgör fast fornlämning RAÄ Visby 107:1, medeltida
stadslager. Även ringmuren är en fast fornlämning, RAÄ Visby 105:1
Inför eventuell exploatering ska en arkeologisk förundersökning
genomföras med hänvisning till Visby innerstad.
Mänskliga rättigheter
Om inte trygghetsvandringar gjorts vill länsstyrelsen lyfta fram den
arbetsmetoden, då sådana vandringar kan förbättra både jämställdhetsoch barnperspektivet.
Trafik samt miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen ser positivt på att biltrafik begränsas i området med
många gåenden och cyklister, men delar synen på att frågan måste
behandlas i en större utredning.
Det framgår dock av planprogrammet att det blir ett ökat flöde av trafik i
området vilket kan ge mer buller och luftföroreningar. Parkeringsdäck
och parkeringshus kan också ge störningar i form av lukt, damning och
buller för både nya och befintliga bostäder.
Hur dagvattnet ska omhändertas och renas vid ökad trafik bör framgå av
planprogrammet.
Föroreningar
På Tärnan 26 finns idag en bensinstation. Länsstyrelsen anser inte att
det är lämpligt att verksamheten finns kvar om det ska byggas ett stort
antal bostäder i dess omedelbara närhet. Störningar kan förekomma
främst lukt och buller. Planprogrammet hänvisar till riktvärden för buller
från Naturvårdsverket. Som länsstyrelsen uppfattat det har inte
Naturvårdsverket utfärdat några riktlinjer för trafikbuller. Länsstyrelsen
anser att värdet för ekvivalentnivå inomhus 30 dB och för maxnivåer
inomhus nattetid 45 dB(A) ska gälla.
Länsstyrelsen bedömer att verksamheter som tidigare bedrivits i
området medför påtaglig risk att mer föroreningar i någon omfattning
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finns i området. Eventuella föroreningar skulle kunna ha inverkan på hur
området kan utnyttjas vid framtida exploatering.
Miljömål
Planprogrammet skulle kunna tydliggöra vilken koppling det finns till de
nationella miljömålen och hur de beaktats.
Regional tillväxt
Programmet bidrar till regional tillväxt, i och med bostadsutveckling och
utveckling av handelsmöjligheter
Samhällsbyggnadsförvaltnningen

Kulturmiljö
En kulturhistorisk konsekvensbeskrivning har tagits fram och bifogas
planprogrammet. Vid detaljplaneläggning kommer fördjupningar att ske
inom de områden som kräver ytterligare utredning. Förslaget att bygga
transparenta byggnader i Österväg har tagits bort för att siktlinjen mot
Österport inte ska påverkas.
Mänskliga rättigheter
Trygghetsvandring har gjorts i samband med sociotopkarteringen.
Trafik samt miljökvalitetsnormer
I planprogrammet föreslås en stängning av biltrafik på Kung Magnus
väg. Det innebär förmodligen att Norra Hansegatan/Solbergagatan
belastas med mer biltrafik. Flera utredningar har gjorts som syftar till att
underlätta trafikflödet. Korsningen har byggts om och Skolportsgatan har
försetts med trafikljus. Ett jämnare trafikflöde skulle innebära mindre
start/stopp vilket resulterar i mindre buller och luftföroreningar.
Förvaltningen anser att införandet av en ”grön våg” från Peder Hardings
väg fram till nya trafikljus vid korsningen Norra Hansegatan/Jägargatan
skulle lösa en del av problemet. I samband med detaljplan för kvarteret
Trasten bör arbetet med ”grön våg” aktualiseras.
Det optimala är att leda genomfartstrafik till Visbyleden. Det kräver en
utredning som omfattar hela Visby och har inte gjorts i detta skede. Att
bilister som inte har Östercentrum som målpunkt väljer en annan väg är
positivt för värlsdarvet, ringmuren och framtida boende på
Östercentrum.
”Trafikanalys Visby” togs fram av Trivektor 2008. I det fortsatta arbetet
med detaljplaner kommer frågan om trafikbuller att utredas och åtgärder
föreslås som innebär att riktvärdena inte överskrids.
Den senaste helårsmätningen av miljökvalitetsnormer i Visby
genomfördes 2010 med en mätstation nära korsningen
Solbergagatan/Österväg. Mätningarna visade att riktvärdena för
miljökvalitetsnormerna överskreds något. Resultatet är oroande och för
närvarande pågår en förnyad mätning av partikelhalten för att få mer
data och utesluta mätfel. Om den nya mätningen visar för höga värden
kommer lämpliga åtgärder att tas fram. Till exempel kan annan asfalt,
leda om trafiken och hastighetsöversyn ha en positiv inverkan på
partikelhalten.
Planprogrammet har ändrats angående trafikbuller.
Mängden dagvatten kommer inte att öka. Planprogrammet innebär att
grönytorna ska utökas till exempel i samband med byggande av
bostäder. Byggande av parkeringshus/-däck innebär bland annat att
oljeavskiljare installeras, vilket är positivt ur miljösynpunkt.
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Hänsyn kommer att tas till bensinstationen på Tärnan 26 så att de
skyddszoner som gäller uppfylls när ny bebyggelse planeras.
Föroreningar
Miljötekniska undersökningar kommer att göras i samband med
detaljplaneläggning.
Miljömål
Planprogrammet har kompletterats.

Världsarvsrådet
2013-09-12
Sp18

I samband med det fortsatta detaljplanearbetet skall en särskild
konsekvensutredning/analys hur de olika förslagen påverkar världsarvet
och (OVU) Outstanding Universal Value göras. Världsarvsrådet uttalar att
planeringen skall ske under förutsättning att hänsyn tas till världsarvet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

I de detaljplaner som berör världsarvet kommer hänsyn att tas till det.

Kultur- och
fritidsförvaltningen
2013-08-13
Sp 5

Ingen erinran mot planprogrammet.

Gotlands Museum
2013-08-22
Sp9

Enskilda byggnader inom planområdet bedöms ha kulturhistoriska
värden ur byggnadshistoriskt perspektiv och som delar av en
utvecklingsprocess där Östercentrums expansion varit en förutsättning
för bevarande av stadsmiljön innanför murarna.

Uppskattar att Solbergabadets kulturhistoriskt värdefulla byggnad
omnämns och att planprogrammet tar upp vikten av tillgång till platser
för rekreation och grönytor.

Det har inte gjorts någon genomgång av de enskilda byggnadernas
kulturhistoriska värden. Detta liksom en övergripande fotodokumentation
bör göras innan större ombyggnadsplaner verkställs.
Vid eventulla tillkommande byggnader i kvarteret Solberga måste det
vara fortsatt möjligt med utblickarna mot ringmuren och gravarna i norr.
Vyn i denna riktning är mycket viktig och är lätt ”tillgänglig” för den stora
grupp av människor som flanerar längs Österväg. Utgångspunkten för
tillkommande byggnad måste vara att inte störa denna upplevelse. En
noggrann studie bör föregå en eventuell exploatering där befintlig
bebyggelse och vegetation i gravarna ingår i underlaget. Här kanske går
att öppna upp vyn där den idag är sluten som en kompensation för en
eventuell byggnad.
I planprogrammet bör ingå att de berörda kvarteren ligger inom
världsarvets skyddszon.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vid det fortsatta arbetet med detaljplan för området väster om Kung
Magnus väg kommer fördjupade studier att göras.
Planprogrammet har uppdaterats.

Polisen
2013-08-26
Sp11

I stort ingen erinran gällande förslaget till planprogram.
Det finns förslag att bygga parkeringshus, vilket för ändamålet är bra.
Det bör dock beaktas att Åhlensgaraget under flera år varit en
samlingsplats för ungdomar framförallt kvälls- och nattetid. Detta har
medfört att viss brottslig aktivitet har kunnat utföras där utan att någon
social kontroll av detta har kunnat ske på ett adekvat sätt. Det bör
beaktas då man planerar för en sådan byggnation.
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Problemen kan inte regleras i en detaljplan. Vid ombyggnad eller
byggande av nya parkeringshus/parkeringsdäck kan vissa problem
byggas bort.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Regionstyrelsen Rs §214
2013-09-05
Sp19

Planförslaget tillstyrks, som en övergripande grund inför kommande
detaljplanering av Östercentrumområdet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2013-09Sp20

Planförslaget tillstyrks.
I samband med detaljplaneläggning är det nödvändigt att bedöma
historiskt material för att kunna avgöra om miljötekniska undersökningar
behövs på platsen. Detta kan bli aktuellt när markarbeten planeras och
det inte gäller byggnader med källare som är byggda direkt på berg ( d
v s där alla jormassor är borta).
Om det ska byggas på Trasten 5 måste det bedömas om gjord sanering
är tillräcklig eller om kompletteringar behöver göras med avseende på
ändrad markanvändning. En bedömning ska även omfatta om
kompletterande sanering behövs efter verksamhet med bilverkstad.
Om asfalt bryts upp ska kontroll ska med avseende på tjärasfalt.
Luftföroreningarna i närområdet är de högsta på Gotland. En utredning
av luftföroreningarna behöver därför göras såsom föreslås i
planprogrammet. Tidigare mätningar har visat på överskridande av
miljökvalitetsnormer för partiklar.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser inte att det är lämpligt att
verksamheten vid OKQ8 bensinstationen finns kvar på Tärnan 26 om det
ska byggas bostäder i dess omedelbara närhet. Störningar kan
förekomma med främst lukt och buller. Om verksamheten ska vara kvar
krävs det en begränsning i byggnation av bostäder och ett relevant
skyddsavstånd.
Parkeringshus/parkeringsdäck kan ge störningar med buller och lukt. Om
dessa ska kombineras med bostäder måste de uformas med sådan
ljudisolering , ventilation m.m. så att intilliggande bostäder inte störs.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

I samband med detaljplaneläggning kommer miljötekniska utredningar
att göras.

Tekniska nämnden
2013-10-10
Sp21

Placeringen av busshållplatsen bör utredas ytterligare. Att behålla den
vid Kung Magnus väg innebär att gående skall samsas med biltrafik
vilket bedöms oämpligt ur ett säkerhetsperspektiv. En alternativ
placering vid Schéelegatan medför att man får bort busstrafiken från
Kung Magnus väg som därmed kan användas och möbleras som den
gågata den enligt planförslaget är tänkt att vara. Detta medför även att
tyngdpunkten på gågatan Österväg flyttas österut. I och med detta
befolkas den östra delen av området och en rörelse, ett stråk, uppstår
mellan busshållplatsen och Österport/innerstaden vilket torde öka både
trivseln och tryggheten under kvällstid.
Området mellan Österport och Kung Magnus väg har redan karaktären
av en platsbildning och är en väl inarbetad mötesplats för boende och
besökare. Platsen saknar dock ett formellt namn utan kallas rätt och
slätt för ”vid Alis” efter den korvkioska som ligger där. Planprogrammets
avsikt är att lyfta platsen genom fysiska åtgärder. För att ytterligare
stärka identiteten och höja statusen hos platsen bör den ges ett formellt
namn, förslagsvis i samband med detaplaneläggning. För området bör
en beslysningsplan tas fram. Detta skulle inte bara skapa trivsel under
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den mörkare årstiden utan även bidra till en ökad länsla av trygghet.
Planförhållandet för stråket mellan Skolportsgatan till Österväg via gamla
brandstationen i kvarteret Dovhjorten bör ses över i kommande
detaljplanearbete. Som det är idag bryts denna förbindelse för gång- och
cykeltrafikanter där den nyanlagda GC-banan slutar i ett område planlagt
för viss fordonstrafik på fastigheten Dovhjorten 9.
I planförslaget föreslås att endast den västra halvan av parkeringsdäcket
vid Åhléns skall bebyggas. Detta är ett väl snålt utnyttjande av regionens
fastighet. Planprogrammet borde i stället föreslå att hela ytan bebyggs.
Mellan Dovhjorten 10 och 12 (f.d. brandstationen) och Dovhjorten 11
(parkeringsdäcket) lämnas i stället ett stråk med en bredd som en
stadsgata.
I övrigt inget att erinra mot förslaget.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Det finns fördelar med att placera busshållplatsen vid Schéelegatan. I
planprogrammet föreslås dock busshållplatsen för närvarande finnas
kvar i sitt nuvarande läge. Det är viktigt att kollektivtrafiken finns i
centrala lägen. Programmet hindrar dock inte en flyttning av
busshållplatsen.
Avgränsningen på kartan är inte exakt. Vid kommande
detaljplaneläggning kommer utformning och utbredning av tillkommande
bebyggelse och gång- och cykelvägen att studeras närmare. .

Markägare/boende/föreningar
Tells Optik AB
(Solberga 1:1)
2013-05-27
Sp1

Mycket av handeln har flyttat till internet. Gotland tappar skatteintäkter
och arbetstillfällen. Att i det läget minska tillgängligheten och minimera
bilparkeringar är inte vad centrumhandeln behöver.
Närliggande parkeringsplatser behövs då vi har en starkt åldrande
befolkning, varav många med rörelseproblem. Endast en bråkdel av
dessa har handikappkort, så några handikapplatser är inte till någon
lösning för flertalet. Den yngre befolkningen som har svårt att få sin
stressade tillvaro att gå ihop, vill kunna göra sina ärenden och inköp så
snabbt och enkelt som möjligt.
Framkomligheten med bil till butiket är idag själva motorn till handeln.
Det är bara att se på de externa köpcentra som finns idag, Skarphäll och
Ica-Maxi m fl.
Samtidigt som Kung Magnus väg föreslås stängas för biltrafik läser vi i
tidningen att regionen skall förbättra trafiksituationen för
Skarphällsområdet. Av vilken anledning är det viktigare att bilarna skall
ha lättillgänglighet till det ena handelsområdet men inte till det andra?
Vårt förslag är att behålla trafiken på Kung magnus väg och begränsa
den till 20 km/tim. Genomfartstrafiken kommer då att välja en annan
väg och den som har ärende till Östercentrum ställer säkert upp på den
låga hastigheten för att kunna parkera nära. Behåll parkeringen i mindre
skala (parkeringen vid taxistatioonen), med tidsbegränsning en till två
timmar.
Angöring till vår fastighet sker idag från Österväg. Enligt ett förslag som
var i GT 29/6 2011 föreslås angöring från parkeringen. Till vår fastighet
hör 20-25 bilar som parkerar där dagligen. Sopbilarna kommer 20
gånger i månaden och postbilen kommer dagligen. Med en ny tillfart till

__________________________________________________________________________________
Planprogram för östercentrum m m. Samrådsredogörelse – 2013-11-27

8

vår fastighet skulle en hel del trafik försvinna från Österväg.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förslaget att stänga Kung Magnus väg för biltrafik syftar till att gågatan
Österväg ska fungera som en gågata från Österport och då utgör
biltrafiken på Kung Magnus väg en barriär. Säkerheten för oskyddade
trafikanter ökar om gatan stängs för biltrafik. Det totala antalet
parkeringsplatser på Östercentrum föreslås inte minska. En minskning av
parkeringsplatsen närmast Österport innebär inte att alla platser tas
bort.
Utformningen av området vid taxi och parkeringsplatsen kommer att
studeras i detalj i kommande detaljplan. Då ska också tillfarten till
fastigheten Solberga 1:1 ingå.

Traume AB
Wisab bygg AB
2013-08-08
Sp3

Vill påtala vikten av att våningshöjden för bostäderna i planförslaget som
ligger utmed Jägargatan stämmer överens med de intutioner som
redovisas i vårt förslag och ansökan om markanvisning till regionen
daterat 2012-03-21. Vi vill även ha möjlighet att bygga källare för
framtida förråd och parkeringsplatser.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lämpliga höjder för bebyggelse kommer att studeras i kommande
detaljplan.
Marken ägs av Regionen och kommer att fördelas genom en
markanvisningstävling.

Tärnan 2
Gotlandsbagarn AB
2013-08-08
Sp4

Vår fastighet måste ges samma möjligheter till byggrätt som våra
grannar. Vi vill kunna utveckla vår nuvarande verksamhet och planera
för bostäder alternativt minihotell i ovanförliggande våningsplan (2-5). Vi
vill även anlägga parkeringsplatser i ett källarplan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Enligt gällande detaljplan finns möjlighet att bebygga fastigheten till
samma höjd som Tärnan 25. Användningen kan vara handel, kontor och
hotell/vandrarhemsverksamhet. För att bygga bostäder krävs
detaljplaneändring.

Länsförsäkringar
Trasten 6
2013-08-16
Sp6

Är positiva till planprogrammet och anser att ett bra arbete gjorts hittills
och ser fram emot fortsatt planering.
Det är viktigt att Regionen initialt är med och investerar för att på så sätt
få med övriga fastighetsägare att investera i området.
När det gäller vår fastighet inom kv Trasten och framtida intresse av att
bebygga Trasten 5 är det av vikt att möjliggöra bebyggelse av högre
hus. I planprogrammet anges 3-5 våningar. Vi ser gärna att ytterligare
våningar möjliggörs, upp till 8 våningar, för att kunna få ekonomi i en
eventuell framtida investering.

Samhällsbyggnadsförvaltningen:

För att genomföra intentionerna i planprogrammet krävs samarbete
mellan Regionen och fastighetsägarna.
Lämpliga våningshöjder kommer att studeras närmare i volymstudier i
samband med detaljplaneläggning. I planprogrammet har 3-5 våningar
bedömts som en lämplig höjd.

Visby Centrum AB
2013-08-22
Sp7

Schéelegatan
Gatan bör anpassas mer till gångstråk och mötesplats. Det finns behov
av att dra människor hela vägen upp till knutpunkten
Österväg/Scheelegatan. Då skulle det passa bra att göra Scheelegatan
mer öppen för gång- och cykeltrafikanter. Ett förslag kan vara sittplatser,
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På mötet framfördes det viktiga i att värna siktlinjen och att den kan
försvinna om det byggs glashus på Österväg.
Badhus
Ett nytt badhus bör vävas in i planen. Även om det flyttas i framtiden. Vi
hoppas för övrigt att vårt förslag med badhus på Gutavallen skall vinna
gehör. Platsen där badhuset ligger idag skall vara med i planen.
Trafik Solbergaskolan
Arbeta med att skapa en fin fasad mot Åhlensgaraget och den
parkeringen. Trafiken, framförallt på morgonen, är idag farlig utanför
skolan. Se över möjligheten att angöra skolan från baksidan mot
Gutavallen där det idag finns en väg som taxi och diverse leveransfordon
använder.
Arkitektförslag
Idén att utlysa en arkitekttävling för att hitta nya infallsvinklar på
området är bra.
Världsarvsrådet
De bör vara med och tycka till om perspektivet att vi är en
världsarvsstad med vissa förhållningsregler, siktlinjer m m.
OK/Q8
Om man ska börja med en del av området är OK/Q8 en del att börja
med. Det skulle ge mycket energi i det fortsatta arbetet.
Platsen mellan Åhlensparkeringen och Norrbys/Kappahl
Där finns en fin yta med mycket sol som skulle kunna utnyttjas bättre.
Viss torghandel föreslogs på mötet. Det finns säkert fler förslag.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Visby Centrum AB framför många bra förslag. Scheelegatan är idag
avstängd för genomfartstrafik. Vid ny bebyggelse inom kv Trasten är det
naturligt att även studera gatans utformning. Att få Österväg att leva
hela vägen mellan Österport och Norra Hansegatan/Solbergagatan är en
av de viktigaste frågorna i planprogrammet. Förslaget att uppföra
byggnader på Österväg har tagits bort.
Badhuset ingår inte i planprogrammet.
Problemet med trafiken vid Solbergaskolan är känt. Möjligheten att göra
trafiksituationen säkrare för skolbarnen diskuteras.
I det framtida arbetet med detaljplaner kan arkitekttävling vara en viktig
del.
Yttrande från världarvsrådet redovisas under Sp 18.
Fastigheten Tärnan 26 (OK/Q8) har ett mycket centralt läge i området
och en exploatering av fastigheten skulle kunna ske. En annan
användning av fastigheten kan prövas efter förfrågan från fastighetsägaren om ny detaljplan. Se även yttrande från OK/Q8 Sp10.

Max restauranger AB
Trasten 7
2013-08-22
Sp8

Verksamheten är väl etablerad i området. Vi ser ingen möjlighet att
ändra vår verksamhet och gå mot en instorelösning. Det skulle innebära
att vi tappar försäljning. Vi skulle då tappa vår drive in och alla våra
bilburna kunder. Då kan vi inte fortsätta vår verksamhet och 40
arbetstillfällen skulle försvinna.
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Vi förutsätter att det inte kommer att ställas några nya krav på oss
såsom ljud, ljus, buller eller dylikt.
Vi utgår från att vår visibilitet och trafiklösningar med in och utfarter blir
fortsatt goda.
Ser i övrigt positivt på planprogrammet och deltar gärna aktivt i det
fortsatta arbetet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

En idé i planprogrammet var att restaurangen kunde integreras i en ny
större byggnad längs Scheelegatan. Tanken var inte att möjligheten till
drive in skulle tas bort. Fastigheten har idag ingen möjlighet till
expansion.
Krav på verksamheters ljud, ljus, buller m. m. regleras inte i detaljplan.

OK-Q8 AB
Tärnan 25
2013-08-20

Genom en stängning av Kung Magnus väg tas möjligheten bort att driva
verksamhet som idag är mötesplatsen i Östercentrum. Det är liv och
rörelse med generösa öppettider där taxichaufförer, poliser, företag,
kommun, privatbilister och ett stort antal cyklister och kvällsflanörer i alla
åldrar stannar till i en upplyst bemannad miljö för t.ex. en fika,
kvällstidning, kompletteringshandling, toalettbesök, biltvätt eller
tankning.
OKQ8 avser att fortsatt vara en anläggning för närservice med hög
tillgänglighet och anpassat utbud och därmed vara en viktig komponent i
lägen nära boende och nära kuntpunkter för allmänna kommunikationer.
OKQ8´s uppfattning är att Visbys befolkning liksom tillfälliga besökare
kommer att röra sig även utanför gång/cykelstråken. För dessa
transporter är det vår uppfattning att bilen kommer spela stor roll under
överskådlig tid. Bilen kommer inte i samma utsträckning som idag att
drivas med fossila bränslen utan el och biodrivmedel får en allt större
betydelse. OKQ8 tar aktiv del i omställningen till ett samhälle mindre
beroende av fossila bränslen.
Det anges i planprogrammet att människor som bosätter sig i
stadskärnor, med goda allmänna kommunikationer, i framtiden väljer att
äga färre bilar än idag eller helt avstå från att äga bil. De kommer då i
stället att hyra en bil som är anpassad för det aktuella behovet. Bilhyran
kan ske direkt från en biluthyrare eller vid en så kallad bilpool. Det blir
då ännu viktigare att den service som OKQ8 erbjuder finns i nära
anslutning till kommunikationsknutpunkter och/eller boende. Idealt skall
man kunna gå, cykla eller med buss ta sig till servicestationen för att
hämta sin hyrbil. OKQ8 vid Kung Magnus väg har redan idag en stor
verksamhet med hyrbilar och hyrsläp.
OKQ8 välkomnar en utveckling av Östercentrum. Vi ser även i framtiden
en viktig funktion för vår serviceanläggning på Kung Magnus väg. Därför
motsätter vi oss den planerade stängningen av Kung Magnus väg.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

OKQ8 fyller en funktion på Östercentrum. Det är positivt att man deltar i
omställningen från fossila bränslen till mer miljövänliga. En sevicestation
kommer även i framtiden att behövas på Östercentrum. Men en
anpassning till framtida behov kanske gör att omfattning och placering
kan ses över i en framtida detaljplaneprocessen.
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Visby bör utvecklingen ske
med utgångspunkt att Östercentrum är en del av Visbys stadskärna.
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Trafiken på Kung Magnus väg omöjliggör att gågatan Österväg från
Österport till Norra Hansegata/Solbergagatan kan bli verklighet. OKQ8
kan även i fortsättningen angöras från norr.

Mats Alyhr
Kv Björnen
2013-09-14
Sp12

Betyder markeringen genom kvarteret att stor del av fastigheten ska
rivas så det blir en gång mellan Björnen 1 och 2? Eller betyder
markeringen det jag tidigare föreslagit att det kan bli någon form av
galleriagång genom fastigheten?
En stor del av gården vi arrenderar ser ut att bli park, och att vårt
garage och kiosk ska rivas. Vi har under en längre tid önskat köpa loss
den mark som vi arrenderar för att kunna göra något bra av den. Jag
önskar fortfarande köpa loss marken och i samförstånd med Regionen
iordningställa den på ett sätt som alla blir nöjda med.
Önskar möjlighet att bygga fyra våningar även inom kvarteret Björnen.
Att göra Kung Magnus väg till bilfri gata är ytterst tveksamt. Sannolikt
kommer det i sådana fall bli ännu mer ”baksida” än vad det är i
dagsläget.

Lars Alyhr
Kv Björnen
2013-08-29
Sp12

Representerar ägarna av fastigheten Björnen 2. Vi motsätter oss
förslaget att kiosken bör tas bort. Förslaget skulle innebära reglerande
av stora kostnader. Byggnaden ligger med ca 1/3 på av regionen
arrenderad mark. Resten tillhör fastighetsägaren.
Kiosken har en verksamhet som ger försörjning åt dess ägare och har
därför ett värde som affärsrörelse, vilket man måste ta hänsyn till. Även
byggnaden har ett värde för fastighetsägaren som hyresobjekt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Markeringen innebär att vid ombyggnad ska möjligheten att tillskapa
passage/galleria utredas.
En reglering av marken ska utredas i detaljplan. Förslaget att riva vissa
byggnader ska ses i ett större sammanhang. För att få en attraktiv gård
som vänder sig mot Österport bör helheten studeras genom detaljplan.
Kioskverksamheten är positiv för Östercentrum men kan inrymmas i
annan byggnad.

Café Öster (Märthas Café)
Älgen 4
2013-08-30
Sp14

Vår fastighet måste ges samma möjlighet till byggrätt i såväl markplan
som höjdled. Vi vill kunna planera för bostäder alernativt minihotell i
ovanliggande våningsplan samt kunna utveckla vår nuvarande
verksamhet i markplanet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fastighetens storlek kan vara begränsande för en expansion. En
utveckling av caféverksamheten är positivt för Östercentrum och föreslås
i planprogrammet. En förändring av fastigheten måste utredas i en
detaljplan.

Visbyark
2013-09-02
Sp16

Östercentrum är idag ett levande centrum och knutpunkt. Det är här vi
stämmer träff och samlas; medborgare av alla kategorier – alla ryms vi
på östercentrum. Det som inte fungerar är Östercentrums skamfilade
rykte, att platsen upplevs som otrygg när affärerna är stängda och det
otydliga mötet med motorfordon, fotgängare och cyklister i korsningen
med Kung Magnus väg och längs med hela gångstråket på Österväg.
Det är härifrån vi oftast beger oss in i innerstaden, genom Österport.
Sambandet världsarvsstad och modern stad är här som starkast.
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Vi behöver kartlägga det som fungerar och det som behöver förstärkas.
Slutresultatet är inte nödvändigtvis många nya och kostsamma
byggnader. Det kan vara relativt enkla åtgärder som behövs.
Det är viktigt att lära känna Östers kvaliteter och brister i en
medborgardialog. Samarbete och dialog ger förutsättningar för ett
planprogram som är väl förankrat hos medborgare, politiker och region
Gotland.
Koncentrera aktiviteterna så att gångstråken blir intressanta och
upplevelserika. Visa omsorg om sidostråken. Ge dem en god gestaltning
och förvalta markytan väl.
Möjligheter vi ser:
 Flytta busstationen hit. Den kan till exempel ligga på Åhlens eller
Coops parkering i kvarteret Polhemslunden. En busstation kan
utformas som ett torg med hållplatser runt omkring. Torget kan
fortfarande rymma parkering. Busstationen ligger i vårt världsarv
på ett park- och grönområde. Vägarna till och från busstationen
anses otrygga i sociotopkarteringen som gjorts. Sök bidrag för
att stärka världsarvet som kan bekosta delar av flytten.
 Placera en biblioteksavdelning här.
 Lokalisera ett regionkontor till Öster.
 Öppna fritt wifi på Östercentrum. Det är våra ungas
ungdomsgård.
 Bygg mötesplatser gestaltade för barnen och ungdomarna.
 Gestalta stadsrummet och gågatan med eftertanke så att alla
ryms, gående, cyklister, rullstolar med flera.
 Gestalta mötet mellan innerstaden, vallgraven och den moderna
stadskärnan.
 Värna siktlinjerna mellan öster och mot muren. Bygg inte för
dem.
 Stärk sambandet mellan Öster, Solbergaskolan som har 760
elever och Solbergabadet.
 Bygg fler bostäder bland annat genom att bygga på befintliga
byggnader i tredimmentionell fastighetsbildning.
 Kartlägg hur mång parkeringsplatser vi gotlänningar använder
under medborgarsäsong. Tillskapa så många vi behöver under
denna säsong. Vi måste fundera över var vi lokaliserar
parkeringsplatserna under turistsäsong och hur vi använder den
ytan när den inte används för parkering. Kan Gutavallen
användas för säsongsparkering?
 En plats för ett kulturhus- kulturen behövs för att berika
Östercentrum som stadskärna.
Vi tror att framtiden är byggd på dialog och på att se större
sammanhang. Ett planprogram grundat på en utvidgad medborgardialog
kommer att nå längre.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningen håller med om att det är viktigt med medborgardialog och
att se större sammanhang. Förslaget till planprogram har föregåtts av en
sociotopkartering, trygghetsvandring, samarbete med en klass på
Solbergaskolan och en gymnasieklass. Skolorna har arbetat med hur de
ser på Östercentrum och hur de vill att det ska vara i framtiden.
Dessutom har pensionärsrådet kommit med synpunkter. Samrådsmötet
var öppet för allmänheten och annonserades i tidningarna och på
webben.
För Visby finns en fördjupad översiktsplan och planprogrammet följer
dess intentioner.
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De möjligheter som framförs i yttrandet stämmer till stor del med de
intentioner som finns i planprogrammet.
Området utanför Österport är mycket viktigt när det gäller gestaltningen.
Det ska särskilt studeras i kommande detaljplan. En detaljplan ska inte
omfatta större område än som kommer att genomföras inom
detaljplanens genomförandetiden. Att planlägga större områden kan i
framtiden vara ett hinder. Syftet med planprogrammet är att det ska
utgöra ramen för den framtida utvecklingen.

Synpunkt lämnad över
telefon

Tycker det ska finnas en klocka på Öster. Det ska vara en stapel i
kalksten likt galgarna på galgberget. Runt stapeln planteras röda rosor
och omkring rosorna en rund bänk. Rosornas och ruinernas ö. Själva
klockan ska vara åt fyra vädersträck i engelsk stil. Inte någon digital
klocka. Den ska placeras mitt på Österväg så man kan se vad klockan är
från Österport och från Märtas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Synpunkterna är överlämnade till avdelningen för mark- och stadsmiljö.

Samrådsmöte Östercentrum 20 augusti 2013,
22 deltagare varav 15 män och 7 kvinnor
Sven Landahl
Häromdagen kunde man läsa i tidningen: Nöjda byggare får sin önskan uppfylld. Men det är viktigt att
tänka på att Östercentrum är stadens vardagsrum och att vi planerar för alla, från den lilla människan
till nöjda byggare.
Tillgängligt för alla utan att det behöver vara kommersiellt, det är styrkan i ett centrum.
Ser svårigheter i att göra baksidor till framsidor.
Stråket (Österväg) bör vara en tyngdpunkt då får man ej bygga igen stråket med transparenta
byggnader.
Intressant att exploatera coop-byggnaden hårdare
Visby innerstad är viktigt. För att få en stadskänsla behöver vi exploatera hårdare på Öster för att få
symbios mellan innerstad – östercentrum. Nytt kommunhus!
Jenny Lundahl
Lyft blicken, det har alltid varit en viktig mötesplats. Ta vara på den viktiga knutpunkt det är.
Flytta busshållsplatsen till Norra Hansegatan, positivt att stänga Kung Magnus väg.
Biblioteksfilial på Östercentrum.
”Staden för hela Gotland”
Parkeringar drar till sig bilar, effektivisera ytorna så att de inte tar för stor plats.
Jobba med Österväg! Bygg byggnader runt för att skapa ett stadsrum.
Titta mer på infrastrukturen i staden. Hitta mer diagonala stråk genom Östercentrum.
Boende innerstaden
Måste finnas ett stråk för cyklister
Fastighetsägare
Finns ett tryck för fler lokaler från verksamheter, många vill utöka.
Sven L
Hur gör man det kommersiella läget längre? Det är viktigt att detaljplan och gestaltning blir tajtare.
Det är problematiskt med parkeringshus vid Norra Hansegatan.
Fastighetsägare
Bensinmacken, ska den vara kvar?
Åhlensparkeringen – det måste göras någonting, utlys en tävling!
Boende på Cederströmsgatan
Mycket trafik sommartid, kö för att komma ut på jägaregatan. Hur kommer planprogrammet att
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påverka det?
Dåligt med övergångsställen, borde vara mer kopplat till gallerians ingång.
Lars Grönberg
Österväg är den vikingatida vägen till Österport, viktigt att tänka på det i framtida planering. Det är
också viktigt att tänka på landskapsbilden med andra siktvyer etc.
Höjd är viktigt, 4 våningar är tillräckligt.
Lyft fram Scheelegatan som ett stråk.
Håkan Olsson
Kanske går det att få Scheelegatan bilfri genom att angöra med transport från annat håll.
På öster jagar man solminuter, lyft fram sollägen! Det är vikigt att tänka på att inte skugga med för
höga hus. Sollägen är oerhört viktiga. Undvik att skapa ett ishav!
Ett fint solläge är på baksidan av bokhandeln och banken mot parkeringen, där är det sol långt fram
på eftermiddagen.
Suzanne Edström
Bra att lokaler som varit kontor har upplåtits till affärer. Viktigt med upplevelser där man vill att folk
ska gå med exempelvis skyltfönster.
Grönstråket vid muren är jätteviktigt!
Det finns fler exempel på vad elever från gymnasiet tyckte skulle hända på öster.
Lars G
Innerstaden och Öster är en helhet, Gotlands stadskärna.
Varför ha en byggrätt vid Österport? Det blir oerhört viktigt med gestaltning i stadslandskapet. Där
passar det med en arkitekttävling.
Jenny Lundahl
Barnen vill vara här men de vill LEKA. Ungdomarna vill vara här på ett ställe utan att det kostar
pengar. De är på Öster när vi inte är där och shoppar. Många andra vill vara här. Jobba vidare med
medborgardialogen tillsammans med arkitekter ex med charettes. VISUALISERA
Visbybo
Östercentrum är en väldigt diversifierad plats, det är en plats för alla och just det är ganska fint tycker
jag. Kom ifrån att Östercentrum bara är ett ställe att ställa sin bil på.
Håkan Olsson
Måste man ha all parkering på Öster? Parkeringsytorna står tomma förutom sommartid och dagarna
innan jul.
Det är också viktigt att tänka på angöringen för Solbergaskolan, lös den knuten.
Visby den 27 november 2013

Ann-Sofi Lindskog
avdelningschef/infrastruktur

Monica Tingström
fysisk planerare
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Region Gotland

En 3D modell är framtagen av Region Gotland med de föreslagna
byggrätterna. För Östercentrum finns alternativen med tre och fem
vånings höjder inlagda. 3D modellen finns tillgänglig för mer
detaljerad analys och illustration av projekten.

Sammanfattning
Hansestaden Visby är inskriven på världsarvslistan vilket innebär att dess
värden skall skyddas för kommande generationer

Sammanfattning av de föreslagna ändringarnas positiva och
negativa påverkan på världsarvsvärdet:

Flera förslag till ny bebyggelse och markanvändning är för närvarande
aktuella i Visby. Dessa förändringar påverkar världsarvet på olika sätt. Ett
av världsarvsvärdets viktigaste element; det funktionella, historiska och
symboliska sambandet mellan staden inom murarna och omlandet har
visat sig vara den viktigaste och svåraste aspekten att tillvarata i nya
planer och projekt. Hansestaden Visbys historiska stadslandskap med
ringmuren och vallgravarna i ett öppet landskap är enastående i Europa
även in ett världsarvsperspektiv.

Positiv påverkan där världsarvsvärdet förstärks genom att
 Planprogrammen innebär en möjlighet att förstärka
världsarvsvärdet och öka attraktiviteten vid
Österport och
Söderport. Den positiva eller negativa påverkans storlek är
beroende av den slutgiltiga exploateringen och utformningen
 Södervägs karaktär som infart till Visby förstärks vid Söderport
Negativ påverkan innebär att världsarvsvärdet försvagas genom att
 Planprogram Östercentrum möjliggör en hög exploatering direkt
vid Österport som försvagar ringmurens
dominans och
upplevelsen av medeltida förhållandet mellan stad och land
 Framtida möjlighet att förstärka världsarvet genom att utveckla
och rusta upp de öppna friytorna och grönområden vid
ringmuren hindras
 Kvartersutformningen vid Söderport påverkar befintliga siktlinjer
och upplevelsen av ringmuren
 En ny anläggning för en aktivitetspark inom världsarvet och i
direkt anknytning till ringmuren har en negativ påverkan på dess
autenticitet och integritet
 Ett nytt bostadskvarter i innerstaden på Södertorg skulle innebära
den första förändringen sedan medeltiden i Visbys unikt
välbevarade kvartersstruktur och medför en mycket stor negativ
påverkan på världsarvsvärdet

Denna
Heritage
Impact
Assessment
(HIA)
är
en
kulturmiljökonsekvensbedömning som fokuserar på hur de föreslagna
förändringarna kan påverka positivt och/eller negativt världsarvsvärdet.
Syftet är att ge underlag för välgrundade beslut så att världsarvet kan
förstärkas och utvecklas.
De flesta förslag till förändring som ingår i denna HIA är i ett relativt tidigt
skede i planerings- och beslutsprocessen och HIA:s syfte är att fungera
som ett proaktivt verktyg inför fortsatt planerings- och beslutsprocess.
Underlaget för bedömningen är dels världsarvsvärdet och dels den
redovisning av förslagen som föreligger. Arbetet med HIA visar på
behovet att ta fram utförliga och väl utarbetade förslag redan i ett tidigt
skede när det gäller potentiell påverkan på världsarvsvärdet.
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Introduktion

konsekvenser på världsarvet av fyra förslag ;
Östercentrum,
Aktivitetspark Murgrönan, Kv. Järnvägen vid Söderport och ett nytt
kvarter på Södertorg.

Handlingsplanen för världsarvet Hansestaden Visby har som
förvaltningsmål ” att stadens världsarvsvärde ska beaktas i allt
utvecklings-förändrings- och planeringsarbete” (s.9).

Att ta fram en HIA är en process (mer i kapitel om HIA s. 10). Arbetet med
denna HIA har gjorts i samarbete med Region Gotland. I en första
workshop 4-5.6.2014 diskuterades mera generellt HIA metoden, i
uppstartsmötet 10.9.2015 preliminära synpunkter på förändringarna i ett
HIA perspektiv och i uppföljningsmötet 8.10.2015 presenterades
förhandskopian för HIA och kommentarer och tillägg arbetades in i denna
slutrapport.

En ny metod, så kallad Heritage Impact Assessment (HIA) används i
världsarvssammanhang för att klargöra hur föreslagna förändringar kan
påverka positivt och/ eller negativt världsarvsvärdet som helhet.
Målsättningen är att förstärka och säkerställa världsarvsvärdet.
HIA är ett nytt verktyg i Visby världsarv och även internationellt och
därför inleds HIA rapporten med en allmän beskrivning om både
världsarvsvärdet och hur HIA metoden har tillämpats.

Läsanvisning:
För att underlätta användningen av HIA i planeringsprocessen har en
separat bedömning gjorts för varje plan/projekt. Detta innebär en del
repetition i värdebeskrivningen framför allt i steg 1.

Heritage Impact Assessment (HIA) är en konsekvensbedömning som ser
på de föreslagna förändringarnas positiva och/eller negativa påverkan på
världsarvsvärdet. Syftet är att ge underlag för välgrundade beslut. En
konsekvensbedömning är varken en historisk analys eller ett planförslag
utan den ser på förändringens påverkan. Bedömningen grundar sig i de
förslag som föreligger och speglar den detaljeringsgrad som där anges. På
det sättet verkar HIA processen proaktivt genom att projekt och förslag
som potentiellt påverkar världsarvet måste redovisa utförligt och i ett
tidigt skede hur hänsyn till världsarvet har tagits.

En 3D modell har tagits fram av Region Gotland för att visualisera
förslagen. 3D modellen finns tillgänglig för mer detaljerade analyser
och virtuella åkningar. För Östercentrum har alternativ tre och fem
våningshöjder tagits fram. I HIA har båda alternativen värderats.
Utdrag från världsarvskommitténs beslut är på engelska där inte en
officiell svensk översättning finns tillgänglig .

Denna HIA omfattar fyra förslag som är i ett tidigt planerings- och
beslutsskede och därför har denna HIA även en funktion som verktyg i
den fortsatta planerings- och beslutsprocessen. HIA måste därför ses som
en del av de andra planeringsverktygen och konsekvensbedömningar som
ingår i samhällsplaneringen. HIA redovisar möjliga positiva och negativa

Världsarvet Hansestaden Visby
 En kort sammanfattning av världsarvsvärdet (Outstanding
Universal Value)
 Om världsarvskonceptet, dess attributer och deras autenticitet
och integritet
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negativa påverkan på världsarvsvärdet som helhet
Heritage
eritage Impact Assessment ( HIA) metod och tillämpning
En beskrivning om hur HIA metoden har tillämpats
o Steg 1
Vilka värden påverkas ?
o Steg 2
Vilken påverkan har förändringen ?
o Steg 3
Hur stor är påverkan?
o Steg 4
Förslag till riktlinjer för fortsatt planering
HIA för
Planprogram för Östercentrum mm. 2013-12-12
Planprogrammet syftar till att utveckla området som handelscentrum och
bostadsområde Östercentrums koppling med innerstaden och Österport ska
stärkas.
Detaljplaneprogram för kv. Järnvägen 2013-12-12
Syftet är att förtydliga och förstärka området söder om Söderport och
komplettera med nya bostäder.
Aktivitetspark Murgrönan
Visby Solberga 1:19, Marklov för schaktning och fyllning för
skateboardanläggning och uppförande av mur. Projektbeskrivning 2014.
Visualiseringar 150119. Komplettering
g till beskrivningen 2015
2015-11-30 ( epost)
En ny aktivitetspark för skate, parkour, bouldering samt i mindre
omfattning häng och lek
Södertorg
Ansökan om markanvisning. Visby, Södertorg 2013-03--25
Förslag till ett nytt bostadskvarter på Södertorg
Aktuella projekt i HIA

Sammanfattning av HIA värdering
 Sammanfattning av de föreslagna ändringarnas positiva och

______
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Världsarvet Hansestaden Visby
HIA och världsarvets avgränsning
Världsarvsvärdet – Outstanding Universal Value

Idag redovisar de flesta världsarv i Europa ( referens: Periodic
Reporting Europe 2008-2015 ) att de största förändringarna har sitt
ursprung utanför världsarvet. I bedömning av påverkan på
världsarvsärden är världsarvets gränser inte viktiga - det är påverkan
i sig som bedöms. Världsarvskommittén uppmanar att hantera och
begränsa negativ påverkan även utanför buffert zonen om den
påverkar världsarvsvärdet. Det gäller även den vidare kontexten och
kulturmiljön som helhet, upplevelsevärden samt sociala och
ekonomiska strukturer.

Världsarvsvärdet definierades av världsarvskommittén 1994 när
Hansestaden Visby skrevs in på världsarvslistan in. Hansestaden
Visby räknas till kategorin ” bebodd historisk stad” som präglas av en
särskild tidsperiod vars karaktär bevarats intakt, där hela den
historiska staden samt omgivning ska bevaras.

Utdrag från Operational Guidelines for the Implementation of the
World Heritage Convention, 2015, paragraf 112: (egen
understrykning)
112. Effective management involves a cycle of short, medium and longterm actions to protect, conserve and present the nominated property.
An integrated approach to planning and management is essential to
guide the evolution of properties over time and to ensure maintenance
of all aspects of their Outstanding Universal Value. This approach goes
beyond the property to include any buffer zone(s), as well as the broader
setting. The broader setting, may relate to the property’s topography,
natural and built environment, and other elements such as
infrastructure, land use patterns, spatial organization, and visual
relationships. It may also include related social and cultural practices,
economic processes and other intangible dimensions of heritage such as
perceptions and associations. Management of the broader setting is
related to its role in supporting the Outstanding Universal Value.
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Attributer/betydelsebärare som förmedlar världsarvsvärdet

Handlingsprogrammet för Visby Världsarv

Motivering till världsarvet i världsarvskommitténs beslut: (SE731,
1994) se Retrospective Statement of Outstanding Universal Value i
bilaga.

Attributer eller betydelsebärare är de fysiska element som är
associerade med eller uttrycker världsarvsvärdet. Dessa egenskaper
kan vara fysiska element eller strukturer men även processer som
förmedlar värdet. HIA följer världsarvskommitténs riktlinjer för hur
attributer och deras integritet och autenticitet definieras
(Operational Guidelines for the Implementation of the World
Heritage Convention 2015 samt ICOMOS Guidande for Heritage
Impact Assessment 2011).

Vid utvärdering bedöms världsarvsvärdet utifrån tre aspekter;
motiveringen i ett globalt perspektiv (criterion) , tillståndet dvs.
äktheten (autenticitet) och helheten (integrity) samt hur det kan
förvaltas och bevaras till kommande generationer. Det universella
värdet; Outstanding Universal Value består av alla dessa tre
komponenter.

Attributerna kan vara både materiella och immateriella.
Hansestaden Visby är de exempelvis:
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fysiska byggnader och anläggningar;
den dominanta intakta ringmuren med frilagda
vallgravarna, innerstadens välbevarade
bebyggelsestruktur
förhållandet mellan olika delar;
o det funktionella , historiska och symboliska sambandet
mellan staden inom murarna och omgivande landet.
Den välbevarade öppenheten bidrar till läsbarhet av
stadslandskapets historiska utveckling samt kontrasten
mellan stad och land under medeltiden.
kontinuitet och processer;
o historiska infartsvägarna
o användningen av det öppna grönområdet utanför
ringmuren
associativa element; upplevelsevärden, immateriellt kulturarv
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staden och omlandet. De förändringar som denna HIA omfattar har
alla en påverkan på både den funktionella, historiska och visuella
autenticiteten och integriteten av Hansestaden Visbys medeltida
stadslandskap , främst vad gäller den intakta ringmuren med sina
vallgrav och de fria vyerna utanför murarna.

Autenticitet – äkthet
Autenticitet är inget värde i sig. Den handlar om hur väl attributerna
uttrycker världsarvsvärdet och kan definieras som äkthet eller
ursprunglighet

Hansestaden Visby i bevarandeplanering

Utdrag ur världsarvsbeskrivningen för Hansestaden Visby (utkast
2014) Retrospective Statement of Outstanding Universal Value i
bilaga.
Authenticity: ... The immediate vicinity of this walled medieval city have been
sensitively protected during the greater part of the 20th century as a result of
the ”garden city” approach to planning and control. The effects of this are
reflected in considerable areas of open space and strict control over building
heights... The original form of Visby, displayed in its urban fabric and overall
townscape, is its most important quality.

Världsarvet säkerställs genom befintliga lagar och styrsystem. I Visby
gäller bl.a. följande bevarandeplaner:
Riksintresse för kulturmiljövården (I 20)
Riksintresset: ” all byggnation utanför innerstaden måste anpassas
till den medeltida staden och ringmuren. Grönområdena i anslutning
till muren ska behållas och helst utökas”.
Ringmuren utgör fast fornlämning med skyddsområde fram till Kung
Magnus Väg. Fornlämning RAÄ Visby 107:1, medeltida stadslager.
Grönstrukturinventering för Visby maj 2001
Världsarvets buffertzon, Söder- Öster- och Nordergravar liksom
samtliga grönområden innanför murarna ska bevaras och
skötas så att nuvarande karaktär behålls.
Detaljplan för Visby Innerstad med tillhörande Byggnadsordning för
Visby innerstad ( 2010),
Miljöerna i anslutning till ruinerna och ringmuren är viktiga för Visbys
helhetsmiljö.
Vision Gotland 2025, mål för hållbar utveckling
Handlingsprogrammet för världsarvet (2003)
Övergripande mål i handlingsprogrammet för Hansestaden Visby är
att stadens världsarvsvärde ska ’beaktas i allt utvecklings-,
förändrings- och planeringsarbete’ (s.9). Förvaltningsmål innefattar
även trafik, miljö, omsorgen av staden, regelverk för skydd.

Integritet - helhet
Integritet eller helhet handlar om att alla komponenter, relationer
och strukturer som behövs för att världsarvsvärdet kan upplevas
finns inom området och att de inte är hotade.
Integritet kan också vara social eller funktionell.
A significant proportion of the attributes of this World Heritage property are
still in good condition. They are not threatened to any high degree.
However, there is some pressure for expansion and building development,
which would alter the cultural layers of whole blocks of Visby. Caution has
been advised against the ongoing small changes, which can have a
cumulative negative effect of the town’s heritage character. ( Retrospective
Statement of OUV, 2014)
Autenticiteten och integriteten är mycket hög i Hansestaden Visbys
hela byggda miljö, i stadslandskapet och sammanhanget mellan
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planeringsverktyg i ett tidigt skede i plan- och beslutsprocesser.

Heritage Impact Assessment
(HIA) metod;

Skillnaden mellan en HIA och en MKB för kulturmiljön kan vara olika i
olika situationer men HIA har fokus är världsarvsvärdet som en helhet.
HIA kan göras parallellt med en MKB eller då fördjupad kunskap
behövs om förändringens påverkan på världsarvsvärdet.

tillämpningen i världsarvet
Hansestaden Visby

Att ta fram en HIA är en process HIA kan även innehålla steg för
behovsbedömning (screening) och avgränsning ( scoping). I denna HIA
har det inte varit aktuellt på grund av pågående plan- och
projektarbete och fokus har varit att använda HIA som ett verktyg för
att ta fram information för välgrundade beslut inför fortsatt planering
och beslut. Arbetet med denna HIA har gjorts i samarbete med Region
Gotland. I en första workshop 4-5.6.2014 diskuterades mera generellt
HIA metoden, i uppstartsmötet 10.9.2015 preliminära synpunkter på
förändringarna i ett HIA perspektiv och i uppföljningsmötet 8.10.2015
presenterades förhandskopian för HIA (20151103). Denna slutrapport har
tagit hänsyn till inkomna kommentarer och tillägg.

HIA värdering
Denna bedömning har anpassats till de riktlinjer som ICOMOS
International
(UNESCO:s
rådgivande
organ
under
Världsarvskonventionen) har tagit fram (ICOMOS Guidance on
Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage properties
(2011).
Heritage Impact Assessment (HIA) är en konsekvensbedömning; ett
beslutsunderlag som bedömer förändringens påverkan på
världsarvsvärdet (Outstanding Universal Value).

HIA metoden är i korthet följande:
Steg 1

Världsarvsvärdet är en referenspunkt för all verksamhet inom
världsarvet. HIA omfattar direkta, indirekta och kumulativ påverkan på
helheten och de betydelsebärare eller attributer som förmedlar
världsarvsvärdet. Påverkan kan vara positiv och/eller negativ. HIAs
syfte är att ge en tydlig och transparent beskrivning om förändringens
påverkan.

Steg 2

Steg 3
Steg 4

Den kan göras separat som beslutsunderlag och redovisning av hur
det slutgiltiga projektet påverkar världsarvsvärdet, eller som ett

Vilka värden påverkas ?
Världsarvsvärdet; autenticitet och integritet
Vilken påverkan har förändringen ?
Identifiering av faktorer som påverkar världsarvsvärdet
Beskrivning av positiv och negativ påverkan
Hur stor är påverkan?
Värdering av påverkans storlek och betydelse
Förslag till riktlinjer för fortsatt planering
Synpunkter att beakta i fortsatt planarbete eller i

beslut
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STEG 1

VILKA VÄRDEN PÅVERKAS?

I steg 1 identifieras de värden som den föreslagna förändringen
berör. I detta skede görs ingen bedömning om påverkans storlek eller
om den är negativ eller positiv.

Historiska stadslandskapet

Ringmuren och vallgravarna

Följande element i Hansestaden Visby världsarvsvärdet berörs av
förändringarna
 Hansestaden Visby historiska stadslandskap
 Ringmuren och dess vallgravar
 Visby identitet, immateriella och upplevelsevärden
 Förvaltningsmålen för världsarvets långsiktiga säkerställande
Enligt historiskt urbant landskapsperspektiv påverkas både
världsarvsvärdet, d.v.s. stadsmurens öppenhet och funktion som
försvarsanläggning, samt senare kulturvärden ( Planteringsgillet)
som också ska tas hänsyn till enligt UNESCOs rekommendation om
det historiska urbana landskapet ( 2011, para.8) :
Med det historiska urbana landskapet avses det urbana om råde som
är resultatet av de historiska överlagringarna av kultur - och
naturvärden och de fysiska uttrycken för dessa, som sträcker sig
utöver begreppen ” historisk stadskärna” ( historisk centre) eller
” sammanhållen bebyggelsegrupp” ( ensemble) och även omfattar
den bredare urbana kontexten och områdets geografiska
omgivning”.
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Identitet och upplevelsevärden

Förvaltningsmålen

Några exempel på hur autenticitet och integritet kan definieras
enligt Världsarvskonventionens riktlinjer
Byggnader och strukturer

Kontext och helhetsmiljö

Integritet Element
Funktio
Levande centrum och
nell
, handelsstad
social
Strategiska läget
Förhållandet mellan
stad och omland
Historisk

Visuell
Upplevel
se

Hansestaden Visby i sin
helhet
Hansestadens
historiska urbana
stadslandskap
Medeltida befästa
staden
Förhållandet mellan
stad och omland

Form och design
Material
Användning och funktion
Tradition, teknik, och
förvaltningssystem
Plats och historisk orientering
Immateriella kulturarvet
Upplevelsevärden ( spirit and
feeling)
Områden
Förhållandet mellan innerstaden och
staden utanför murarna
Fortifikationssystemet med ringmuren
och vallgraven i det öppna
landskapet
Tydliga gränsen mellan stad och
land, stadsportarna och
infartsvägarna
Väl bevarade ringmuren med
vallgraven i det öppna landskapet

Historiska stadslandskapets bebyggelsestruktur

Upplevelsen av befästa staden med
dominanta ringmuren
Ut och inblickar, fria sikten från
gravarna
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STEG 2

VILKEN PÅVERKAN HAR FÖRÄNDRINGEN?

STEG 3

I steg 2 definieras om förändringen har en påverkan och dess
omfattning. Det är viktigt att redovisa även de faktorer som inte har
en påverkan.

HUR STOR ÄR PÅVERKAN?

I steg 3 görs en översiktlig värdering och gradering av påverkans
positiva och negativa påverkan
Förutom den positiva och/eller negativa påverkan ska värderingen också
ta hänsyn till förändringens
 rumsliga skala; om påverkan är begränsad eller omfattande
 tidsmässiga skala: om påverkan är sällsynt, sporadisk, frekvent
eller pågående( obs. påverkan under byggtiden kan bli
permanent)
 reversibilitet; om påverkan är permanent eller tillfällig, eller
om den kan återställas
 kumulativa effekter med tiden, och en sammanlagd
betydelse av förändringarna

Alla världsarv gör en regelbunden rapportering och uppföljning till
världsarvskommittén var sjätte år (Periodic Reporting).
I
rapporteringen identifieras negativa faktorer, till exempel de med en
ökande trend. Resultaten i 2014 uppföljning har använts i denna HIA
för att definiera vilka faktorer kan påverka Hansestaden Visbys
världsarvsvärde. (World Heritage Periodic Reporting Hanseatic Town
of Visby, Kap 3.1.5. Factors summary table )
Även om prioritet är världsarvets attributer/betydelsebärare, kan
även andra värden tas med i bedömningen. Dessa är ofta kopplade
till frågor om identitet, deltagande och hållbar förvaltning. Den
positiva samhällsnyttan är en faktor som ingår i den del av
världsarvsvärdets hållbara förvaltning. HIA har främst sett på frågor
där förslaget innebär en förändring i förhållande till världsarvsvärdet.
Beskrivningen handlar om dessa konsekvenser och är inte en
fullständig beskrivning eller analys av förslagens alla aspekter.

Den sammanlagda påverkan redovisas i tabeller där både positiva
och negativa faktorer summeras.
ICOMOS riktlinjer för HIA har exempel på hur graderingen kan
värderas i olika områden; arkeologi, historiska stadslandskap,
immateriellt kulturarv osv. ( ICOMOS Guidance 2011, s 16).
Skalan är från ingen påverkan till en mycket stor påverkan där en
negativ påverkan innebär att världsarsvärdet är förlorat eller helt
förändrat. Förändringens betydelse är i relation i värdeskalan; en
liten förändring på ett högt värde rankas högre. Världsarvsvärdet är
högst i skalan och därför har denna HIA bara en skala.

Påverkan kan vara positiv och/ eller negativ, aktuell eller potentiell.
Flera faktorer har bedömts som både positiva och negativa. Till
exempel förväntas turism ge möjlighet till ökad kommersiell
verksamhet och öka synligheten och attraktiviteten av världsarv.
Samtidigt kan fler besökare likaväl medföra störningar och ytterligare
påfrestningar på den känsliga kulturmiljön.

I de förslag som HIA omfattar har det visat sig att det slutliga valet av
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utformning och exploateringsgrad har en avgörande betydelse för
storleken av dess påverkan. Planförslagen är i ett tidigt skede i
planprocessen och projektförslagen har inte varit tillräckligt
detaljerade och genomarbetade för en helhetsbedömni ng av
påverkans storlek . Brist på underlag för att be döma påverkan har
setts som en negativ faktor och redovisats särskilt.

HIA har också en funktion som som kommunikationsverktyg mellan
olika parter när det gäller världsarv.
världsarv Det har ofta visat sig i HIA
processen att det är inte känt vad världsarvet består av eller vilka
konsekvenser det får i planering och beslut. HIA har visat sig vara ett
verktyg för att informera om planerade fö rändringar i tidigt skede
och diskutera deras konsekvenser för världsarvet. Det ingår också i
förpliktelsen att enligt paragraf 172 i Operational Guidelines
informera världsarvskommittén om alla förändringar som kan
påverka världsarvsvärdet innan beslut tas.

Utdrag av värderingsskalan enligt ICOMOS Guidance 2011 som visar på
att den största påverkan betyder att världsarvsvärdet är hotad.

172. The World Heritage Committee invites the States Parties to the
Convention to inform the Committee, through the Secretariat, of their
intention to undertake or to authorize in an area protected under the
Convention major restorations or new constructions which may affect the
Outstanding Universal Value of the property. Notice should
sho
be given as soon
as possible (for instance, before drafting basic documents for specific
projects) and before making any decisions that would be difficult to reverse,
so that the Committee may assist in seeking appropriate solutions to ensure
that the Outstanding Universal Value of the property is fully preserved.

STEG 4

FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR FORTSATT PLANERING

Här tas förslag till skadeförebyggande åtgärder och riktlinjer inför
fortsatt planering upp. Det är bra att tänka på att HIA är en
konsekvensbedömning – inte en historisk analys eller ett
plan/projektförslag.
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Heritage Impact Assessment
(HIA)
för
PLANPROGRAM FÖR
ÖSTERCENTRUM mm.
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Kort beskrivning av förändringen enligt planprogrammet

En särskild konsekvensbeskrivning – Östercentrum, Kulturmiljö i
planprogram har tagits fram av Gotlands Museum. Den redovisar
detaljerat hur siktlinjerna mot ringmuren berörs av förslaget och ger
förslag att beakta i fortsatt planarbete. Enligt de påverkar
planprogrammet
mmet samtliga kvarvarande historiska siktlinjer utom den
vid
Skolportsgatan.
Påverkan
bedöms
dock
i
konsekvensbeskrivningen vara liten då dessa siktlinjer har varit
begränsade. Konsekvensbeskrivningen tar upp att vissa kritiska
punkter är viktiga för att den
en visuella tillgången till stadsmuren inte
minskas, och förbättringar kan också ske genom omsorgsfull
utformning och placering av nya byggnader och mö jlighet till
promenadstråk i ett upplyft plan längs Kung
Ku Magnus väg.

Planprogram för Östercentrum mm. Visby. Region Gotland 2013
2013-11-27 /
20131212, Östercentrum, Kulturmiljö i planprogram.
Konsekvensbeskrivning 2013. Jörgen Renström Gotlands Museum
Planprogrammet syftar till att utveckla Östercentrum från dagens
handelscentrum till stadskärna.
Östercentrums koppling med
innerstaden och Österport ska stärkas, handel, verksamheter, hotell,
kultur och ny bostadsbebyggelse ska göra området till en vikti g
mötesplats.
Fem kriterier ligger till grund för planförslaget
1. Kung Magnus väg stängs för biltrafik
2. Stråken genom området utvecklas och tydliggörs
3. Baksidor utformas så att de upplevs som framsidor
4. Kopplingen Innerstaden-Östercentrum
Östercentrum förstärks
5. Möjliggöra bostäder, kontor, verksamheter och kultur

Dagens tvåvånings bebyggelse för handel kommer att bebyggas med
ny bostadsbebyggelse upp till fem våningar både som påbyggnad
och nybyggnad. I förslaget ingår överdäckning av parkering med
bostäder och promenadstråk.
råk. En variation i byggnader, volymer och
höjder ska eftersträvas. Planprogrammet
lanprogrammet betonar att ” vid mötet
med Innerstaden och ringmuren ska stor hänsyn tas till
världsarvsstaden. ” (s 5). I planprogrammet påpekas att det är svårt i
nuläget att veta hur planförslaget kommer att inverka på
kulturvärdena
som
de
uttrycks
i
riksintresset
samt
världsarvsmotiveringen och att i nästa skede är det lämpligt att titta
närmare på detta.

Planprogram Östercentrum mm
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HIA bedömning

med infartsvägarna
nfartsvägarna och längs med ringmuren . Även upplevelsen av
ringmurens ’storhet’ är viktig.

STEG 1 VILKA VÄRDEN PÅVERKAS ?

Förvaltningsmålen
Övergripande mål i handlingsprogrammet för Hansestaden Visby
(2003) är att stadens världsarvsvärde ska ’beaktas i allt utvecklings -,
förändrings- och planeringsarbete’ (s.9). Förvaltningsmålen för
omsorg av staden, miljö, trafik och regelverk för skydd gäller också
för planområdet

Området ligger delvis inom världsarvet och i direkt an
anknytning till
världsarvet
Hansestaden Visbys historiska stadslandskap
Hansestaden Visbys medeltida stadsbild med stadsportarna och
infartsvägarna är enastående även i ett världsarvssammanhang.
Läsbarheten av stadslandskapets historiska utveckling och
kontrasten mellan stad och land är betydande element i
världsarvsvärdet. Visbys bebyggelse har historiskt sett vuxit fram
längs infartsvägarna och den småskaliga bebyggelsen vid Österport
och senare 1800-talsbebyggelsen längs Kung Magnus väg vittnar
ännu om
kontinuiteten från medeltida entréområden vid
stadsportarna till 60-talets och dagens affärsstråk.
Ringmuren, Österport och Österväg
Ringmurens autenticitet och integritet
tegritet är mycket hög vid Österport
och Östergravar. Hansestadens
ns funktion med handelsvägarna och
stadsportarna är särskilt tydlig i området kring Österport.
Visbys identitet, upplevelsevärden
”Österväg har varit stadens infartsled sedan vikingatid och det är
samma vy, med Österport i fonden som möter besökarna idag som
under medeltiden. Siktlinjerna
jerna ner från Kung Magnus väg mot väster
har en historisk länk, kanske lika viktig som Gravarna för världsarvet
(Planprogrammet s. 2). Upplevelsen av ringmuren och vallgravarna
är påtaglig i hela området med historiska fria siktlinjer både vid längs

Österväg och Ringmuren i början av 1900 talet och idag
Karta: A.Serboni 1936
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STEG 2

VILKEN PÅVERKAN HAR FÖRÄNDRINGEN ?

Planprogrammet omfattar en särskilt värdefull och känslig del av
Visby världsarv. Som konstateras i planförslaget kommer
landskapsbilden att påtagligt förändras. Underlag saknas för att tolka
hur planprogrammets intentioner kommer att gestaltas.
Den
historiska, visuella och funktionella påverkan är beroende av vald
exploateringsgrad och bebyggelseutformning. Även trafik – och
parkeringsalternativen samt utformningen av den offentliga miljön
vid torget vid Österport samt hela Österväg kommer att ha
konsekvenser för upplevelsen av världsarvsvärdet.
Förändringar
i
siktlinjer
har
i
detalj
analyserats
Konsekvensbeskrivningen som är en del av Planprogrammet.

Positiv påverkan i förhållande till världsarvsvärdet

i



Upprustning och alléplantering av Österväg har en positiv
påverkan på upplevelsen av Hansestaden Visby. Det är
viktigt att Östervägs karaktär som infartsväg och handelsväg
förstärks i gestaltningen av gaturummet i stället för
utformning som torg.



Förvaltningsmålen bedöms få en positiv påverkan med
upprustning och vitalisering av området och ökad
attraktivitet kring Österport.

Östervägs gaturum

Området kring Österport

Analys siktlinjer i ”Kulturmiljö i planprogram. 3D Illustration av nybebyggelse längs Jägargatan
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Negativ
egativ påverkan i förhållande till världsarvsvärdet








Det föreslagna konceptet med en ny stadsfront mot
ringmuren är inte förenligt med Hansestaden Visb
Visbys
historiska stadslandskap; helhets upplevelsen av en
medeltida befäst stad.
Befintliga siktlinjer och vyer av ringmuren
ngmuren och gravarna byggs
för ( se Konsekvensanalysen i planprogrammet). Nybyggnad
på torget vid Österport hindrar den öppna vyn mot
ringmuren
Planförslaget möjliggör en stor nybyggnadsvolym
byggnadsvolym med tät
och hög nybebyggelse upp till fem våningar
i direkt
anknytning till Österport och ringmuren . Om den största
tillåtna exploateringen genomförs kommer den att ha en
påtaglig negativ påverkan på världsarvsvärdet. Framför allt
kan på/ny byggnaden på kvarteren och parkeringen längs
med Kung Magnus väg, parallellt med ringmuren, fö rminska
upplevelsen av ringmurens dominans och vallgravarnas
historiska betydelse.
Stora parkeringsdäck och påbyggna der som dominanta inslag
i direkt anslutning till ringmuren och vallgravarna är inte
förenliga med den historiska karaktär och upplevelse.

En 3D modell är framtagen av Region Gotland med de föreslagna
byggrätterna. För Östercentrum finns alternativen med tre och fem
vånings höjder inlagda. 3D modellen finns tillgänglig för mer
detaljerad analys och illustration av projekten.
Vy från Östergravarna
ravarna idag, 5 och 3 våningsalternativ
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Vy mot ringmuren längs med Kung Magnus Väg. 3D visualisering av planprogrammet

Vy från Österport
Vy söderifrån längs med ringmuren idag och i 3D visualisering av planprogrammet
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Sammanställning av påverkan på världsarvets attributer
enligt UNESCO:s riktlinjer ( Operational Guidelines 2015)

upplevelse

funktion

-

+/-

0

+/-

0

+/-

-

-

+/-

-

-

Påverkan:
negativ

0 ingen

+ positiv

STEG 3

HUR STOR ÄR PÅVERKAN ?

- negativ

visuell

karaktär

-

läge
struktur

funktion

+/-

hantverk
trad teknik

material

-

form och
design

-

Autenticitet / äkthet
Historiska stadslandskapet
Ringmuren och vallgraven
Upplevelsevärden
Integritet / helhet
Historiska stadslandskapet
Ringmuren och vallgraven
Förvaltningsmålen
Totalt

+/- positiv och/eller

Påverkan bedöms vara måttligt till stor vad gäller autenticiteten av
det historiska stadslandskapet och ringmuren / vallgraven. Graden
av påverkan beror på vilka alternativ som utvecklas ( höjder, volym,
utformning, parkeringslösningar). Påverkan på upplevelsevärden
bedöms vara stor då befintliga vyer och siktlinjer försvinner. Särskilt
den stora byggnadsvolymen längs med Kung Magnus Väg och nära
Österport har en stor påverkan. Föreslagen nybebyggelse på torget
vid Söderport kommer att hindra viktiga utblickar och vyer mot
ringmuren.

Neutral

Liten
positiv
1

1

Påverkans betydelse
Måttlig/
Stor/
stor
Mycket stor
3
2

3

mycket stor

-

stor/mycket
stor
måttlig/ stor

+/-

liten

-

ingen

0

liten

-

negativ
måttlig/stor

Historiska
stadslandskapet
Ringmuren och
vallgraven

positiv
stor/mycket
stor
mycket stor

Byggd miljö och stadslandskap
Ref: Operational
Guidelines 2015

Påverkan på världsarvet

Sammanhang
omgivning
historisk

Attributer

bedömningen. Mer detaljerade studier behövs för en slutgiltig
värdering av påverkan.

Påverka
n på
integritet

Påverkan på
autenticitet

2

Mycket stor

Som underlag till värderingen har 3D visualiseringen gjorts med både
tre och femvånings byggnadshöjd. Båda alternativen har ingått i
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Sammanfattning

vallgravarna.

Planprogrammet medger i direkt anknytning till vä
världsarvets mest
värdefulla element en stor exploateringsvolym, höga höjder ( upp
till fem
em våningar) och att obebyggda ytor, även om de idag är för
parkering, bebyggs. På grund av det särskilt stora värdet vid
Österport och vallgravarna bedöms påverkan som negativ måttligt
stor till stor.

STEG 4



Alla möjligheter att rusta upp och tillskapa nya
n grönytor vid
vallgravarna ska tas tillvara.

FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR FORTSATT PLANERING



Området vid och utanför Österport är särskilt viktiga delar i
världsarvsvärdet. Därför behövs redan i tidigt planskede
detaljerade studier och redovisning av alternativ med hänsyn
till världsarvsvärden. Det gäller även den befintliga 1800/1900
tals bebyggelsen vid Österport.



Vyerna och utblickarna från torget vid Österport och Österväg
ska hållas
las fria och förstärka upplevelsen av ringmuren och
vallgravarna.



Förslag bör tas fram där bebyggelsestrukturen anpassas till det
historiska stadslandskapet där Visby historiskt sett vuxit fram
längs infartsvägarna. Östervägs sträckning och gaturum med
karaktär som infartsväg, inte torg, ska beaktas i gestaltningen
och funktionen.



Parkeringsbehov och alternativa lokaliseringar och lösningar
bör studeras i syfte att minska de stora parkeringsytorna och anläggningarna i direkt anslutning till ringm
ringmuren och
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HIA för
Detaljplaneprogram för
KV JÄRNVÄGEN
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Kort beskrivning av förändringen enligt
detaljplaneprogrammet
Detaljplaneprogram 2013-12-12
Syftet med detaljplaneprogrammet är att komp lettera området med
främst bostäder och för att skapaa förutsättningar för en bättre
helhet med en tydligare struktur och stadsmässighet i området. Den
nya bebyggelsen, ca 100 lgh i 2- 4 våningar placeras ut mot
angränsande gator för att skapa tydligare gaturum.
Stationsbyggnaden bevaras och Stationsparken får en tydligare
avgränsning och gestaltning.
Södervägens karaktär av viktig infartsväg
förstärks genom
alléplantering
I planprogrammet påpekas att bebyggelse
ebyggelse på platsen kommer att
påverka stadsbilden och innerstadens södra e ntré. Programmet tar
upp behovet av respektavstånd krävs och hur exploateringen ska
utföras för att inte medföra en negativ påverkan på stads - och
landskapsbilden.
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HIA bedömning

de öppna ytorna utanför och skillnaden mellan innerstadens och
ytterstadens bebyggelsemönster.

STEG 1 VILKA VÄRDEN PÅVERKAS

Förvaltningsmålen
Förvaltningsmål: Stadens världsarvsvärde ’ska beaktas i allt
utvecklings-, förändrings- och planeringsarbete’ (s.9) samt
förvaltningsmålen för omsorg av staden, miljö, trafik och regelverk
för skydd

Området ligger i direkt anknytning till världsarvet.
Hansestaden Visbys historiska stadslandskap
Den än idag tydliga förhållandet mellan Hansestaden och dess
omland är en av de viktigaste delarna i Visbys världsarv. Kontrasten
mellan innerstadens täta och ytterstadens öppnare och glesare
bebyggelsekaraktär i kvartersform, utformning och byggnadshöjd är
än idag läsbar. Vid Söderport är det tydligt hur Visbys bebyggelse har
vuxit fram längs med infartsvägarna. Kontinuiteten av Visbys
utveckling med Järnvägsstationen och Stationsparken samt en del av
kvarvarande järnvägsvallarna kan upplevas
inom och från
planområdet.
Ringmuren, Söderport och Söderväg
Hansestaden Visbys bebyggelsestruktur med stadsportarna och
infartsvägarna i samma lägen som medeltiden har högt
autenticitetsvärde. Detta innebär att stor hänsyn måste tas till
siktlinjer och upplevelsen av att färdas till och från Hansestaden
längs med Söderväg. De fria siktlinjerna längs med ringmuren är
viktiga för upplevelsen av Söderportens betydelse. Ringmuren är
idag synlig även längre bort vid Söderrondellen genom det befintliga
kvarteret.
Visbys identitet, upplevelsevärden
Upplevelsen av den medeltida stadens karaktär är särskilt tydliga vid
Söderport; ringmuren, stadsporten, infartsvägen, vallgravarna och

Söderport med öppna vyer mot ringmuren och vallgravarna
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STEG 2

VILKEN PÅVERKAN HAR FÖRÄNDRINGEN

Positiv påverkan på världsarvsvärdet


Negativ påverkan på världsarvsvärdet

Förslagett förstärker positivt Söderväg
Södervägs karaktär och
betydelse som infartsväg till Hansestaden Visby genom
alléplantering och gestaltning av gaturummet
gaturummet.



Den föreslagna slutna kvartersformen vid Söderport längs
Peder Hardings väg försvagar upplevelsen av den historiska
skillnaden mellan innerstaden och staden utanför murarna



Befintliga siktlinjer mot ringmuren oc h Söderport från längre
avstånd när man närmar sig staden (exempelvis
(
från
Söderrondellen) byggs för. Detaljerade studier för siktlinjer
och
ch vyer bör tas fram i fortsatta planarbetet.



Bebyggelse direkt i kvartersgränsen i hörnet Söderväg och
Peder Hardings väg hindrar vyn mot ringmuren och
vallgraven.



Upplevelsen och förståelsen av V isbys historiska lager
försvåras, till exempel järnvägss
ärnvägsstationens historiska läge och
järnvägsspårens dragning. Det är inte en huvudkomponent
av världsarvsvärdet, men förändringen hindrar en möjlighet
att uppleva kontinuiteten i stadsutvecklingen.

Vy längs Söderväg mot Söderpor t
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Hörnet Peter Hardings väg och Söderväg

Vyn mot Söderport längs Peter Hardings väg
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Sammanställning av påverkan på världsarvsvärdets attributer
Enligt UNESCO riktlinjer ( Operational Guidelines)
Påverkan på världsarvet

positiv

Påverkan
på
integritet

-

upplevelse
-

-

visuell

-

+
/
-

historisk

+
/-

funktion

0

-

Samman
hang
omgivnin
g

läge
struktur
karaktär

funktion

-

hantverk
trad teknik

material

och
form
design

+
/
-

och

+
/
+
/
-

+
/
-

+
/
-

Neutral

HUR STOR ÄR PÅVERKAN

Liten
positiv
4 /3

4

Påverkans betydelse
Måttlig/
Stor/Mycket
stor
stor
1

3

1

Mycket stor

Påverkan på historiska stadslandskapets och upplevelsevärdens
autenticitet är både positiv och negativ; positiv vad gäller Södervägs
upprustning och negativ där nya kvartersformen bryter både
kontinuiteten och siktlinjer. Påverkan på förvaltningsmålen är positiv
då attraktiviteten vid Söderport och längs Söderväg väntas öka.
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mycket stor

0

Autenticitet / äkthet
Historiska stadslandskapet
Söderväg
Kvartersutformning
Ringmuren och vallgraven
Upplevelsevärden
Söderväg
Kvartersutformning
Integritet / helhet
Historiska stadslandskapet
Ringmuren och vallgraven
Förvaltningsmål
Totalt

stor/mycket
stor
måttlig/ stor

STEG 3

+
/
-

positiv

liten

Historiska
stadslandskap
et
Ringmuren
och vallgraven

+/-

ingen

Påverkan på
autenticitet
Byggd
miljö
stadslandskap

Ref:Operation
al Guidelines
2015

- negativ

liten

Attributer

+ positiv

måttlig/ stor

Påverkan: 0 ingen
och/eller negativ

stor/mycket
stor
mycket stor

Påverkan bedöms vara både positiv och negativ där den är beroende
av val av alternativ för exploateringen och detaljutformningen

negativ

Sammanfattning
Upprustningen och förtydligandet av Södervägen ger positiv
påverkan. Det nya kvarteret vid Söderport/Peder Hardings väg kan
medföra en negativ påverkan på upplevelsen av ringmuren och
försvaga stad och land förhållandet vid Söderport. På grund av det
höga värdet av både ringmuren och stadslandskapet kan negativa
påverkan bli liten till måttlig/stor .
STEG 4

FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR FORTSATT PLANERING



Siktlinjer och vyer Söderväg – Söderport – längs med
ringmuren bör behållas och förstärkas



Bebyggelsens karaktär och volym mot Peder Hardings väg
och i korsningen vid Österport bör detaljstuderas.
”Respektavstånd”( som föreslås i planprogrammet ) ska
behållas till Söderport och ringmuren i syfte att respektera
ringmurens dominans och tydliggöra skillnaden mellan
innerstad och ytterstad



Södervägs hela gaturum och angränsande kvarter ( kv.
Eken)
bör också tas med i fortsatta arbetet med
gestaltningsprogrammet där stor hänsyn tas till
världsarvsvärdet.

Innerstadens och ytterstadens bebyggelsestruktur
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HIA för
AKTIVITETSPARK
MURGRÖNAN
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Kort beskrivning av förändringen enligt ansökan om marklov
och projektbeskrivning .
Visby Solberga 1:19, Marklov för schaktning och fyllning för
skateboardanläggning och uppförande av mur. Projektbeskrivning 2014.
Visualiseringar 150119. Komplettering
g till beskrivningen 2015
2015-11-30

Projektet Aktivitetspark Murgrönan syftar till att skapa en anläggning
för en aktivitetspark. I aktivitetsparken föreslås fem nya
huvudaktiviteter; skate, parkour, bouldering samt i mindre
omfattning häng och lek. Materialet är hårdlagd yta av pl
platsgjuten
betong, kalkstensmjöl med inslag av trä däck.
Den föreslagna aktivitetsparken innebär att de befintliga gräsytorna
ersätts med grusmaterial för att hålla ihop parken och klara det
slitage som många besökare innebär. Fina befintliga träd sparas och
ett stort antal nya träd planteras för att skapa ett sammanhängande
enhetligt parkuttryck.

S it ua ti on sp lan och i l lu str a t io n . AQ Ar ki t ek ter
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HIA bedömning
STEG 1

VILKA VÄRDEN PÅVERKAS

Området ligger i sin helhet inom världsarvet.
Hansestaden Visbys historiska stadslandskap
Enligt historiskt urbant landskapsperspektiv påverkas både
världsarvsvärdet, d.v.s. stadsmurens öppenhet och funktion som
försvarsanläggning, samt senare kulturvärden ( Planteringsgillet)
som också ska tas hänsyn till enligt UNESCOs rekommendation om
det historiska urbana landskapet ( 2011, para.8).
Ringmuren och vallgravarna
Området är i direkt anknytning till vallgraven och ringmuren.
Sträckningen är den enda där vallgravens ursprungliga djup är
bevarad och därför av särskilt värde. Närheten till stadsmuren och
vallgraven kräver särskild hänsyn
både
tekniskt och
upplevelsemässigt.

Vallgravarnas
allgravarnas karaktär med öppna frilagda ytor

Visbys identitet, upplevelsevärden
Upplevelsen av ringmuren och vallgravarna är påtaglig från hela
området.
Förvaltningsmålen
Förvaltningsmålen förr omsorg av staden, miljö, trafik och regel verk
för skydd berörs. Den befintliga parken är en del av rekreations och
grönytorna längs med ringmuren. Vad gäller miljön har det aktuella
grönområdet även viktiga funktioner för biologisk mångfald och
luftkvalitet ( 2.31 Handlingsprogrammet).

Sektion AQ
Q Arkitekter
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STEG 2 VILKEN PÅVERKAN HAR FÖRÄNDRINGEN

Sammanfattning av påverkan på världsarvets autenticitet och
integritet

Positiv påverkan
En genomförd sociotopskartering visar på ett behov av
ungdomsaktiviteter med en skatepark. Förslagets positiva aspekter
med ökad attraktivitet, större närvaro och nya programfunktioner
bör redovisas mera utförligt för att en bedömning kan göras.

Påverkan: 0 ingen
+ positiv
negativ
Attributer
Påverkan på
autenticitet

- negativ

Påverkan
på
integritet





Projektet innebär att ett befintligt grönområde inom
världsarvet tas i anspråk genom schaktning och anläggning
av nya murar, konstruerade hinder och omfattande
betongytor. I avsaknad av en utförlig beskrivning av
markarbeten och trädplantering, underhållsplan och
riskanalys bedöms påverkan på ringmurens autenticitet som
negativ vad gäller utformning och material.

STEG 3

läge
struktur

karaktär

upplevelse

funktion

historisk

visuell

Historiska
stadslandskap
et
Ringmuren
och vallgraven

hantverk trad
teknik

Områdets läge inom världsarvet och i direkt anknytning till
ringmuren och vallgraven förutsätter ett genomarbetat och
detaljerat förslag innan beslut tas. I HIA bedöms brist på
underlag som en negativ faktor.

funktion



material

Ref:
Operational
Guidelines
2013

Sammanhang
omgivning

form och
design

Byggd miljö och stadslandskap

Negativ påverkan

+/- positiv och/eller

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HUR STOR ÄR PÅVERKAN

En mer detaljerad värdering och förslag till skadeförebyggande
åtgärder kan endast göras efter det att mer detaljerad
projektbeskrivning och riskanalys är redovisade.

Möjligheten att ta bort och omforma parken efter Visbybornas behov ska säkerställas enligt projektbeskrivningen
med hur det ska genomföras är inte redovisat.

Ringmurens nuvarande kondition är sårbar och en riskanalys samt
vårdplan behövs för att bedöma riskerna med alla åtgärder i
närheten av ringmuren.
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Påverkan på världsarvet

mycket stor

stor/mycket

måttlig/ stor

liten

Ingen
liten

måttlig/ stor

Påverkans betydelse ( negativ )
Neutral
Liten
Måttlig/
stor
1/2
3

stor/mycket

Autenticitet / äkthet
Historiska stadslandskap
Ringmuren och vallgraven
Upplevelsevärden
Integritet / helhet
Historiska stadslandskap
Ringmuren och vallgraven
Förvaltningsmålen
Totalt

mycket stor

Aktivitetspark Murgrönan

Sammanfattning

positiv
negativ

Eftersom projektområdet är inom världsarvet och i direkt anknytning
till ringmurens och vallgravens mest autentiska del värderas
projektets påverkan från måttlig till stor negativ.

STEG 4
PLANERING

FÖRSLAG

TILL

RIKTLINJER

FÖR

FORTSATT

Med hänsyn till världsarvet bör inga beslut tas innan en mer
detaljerad projektbeskrivning och riskanalys är genomförda.
1

2

3

Stor/Mycket stor Mycket stor

Det föreslagna åtgärdsprogrammet ska
komplettering till beskrivningen 2015-11-30

genomföras

enligt

Alternativa placeringar för aktivitetsparken bör undersökas där den
ökade attraktiviteten för ungdomar och besökare kan förstärkas.

HIA för
nytt
ytt bostadskvarter på
Södertorg
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Kort beskrivning av förändringen enligt ansökan om
markanvisning

Historiska stadslandskapet har en hög grad av autenticitet:
.. the original form of Visby, displayed in its urban fabric and overall
townscape, is its most important quality.. the irregular street pattern
of roads

Ansökan om markanvisning 2013-03-25
Markanvisningen gäller för ett nytt bostadskvarter på Södertorg i tre
våningar med ca 20 bostäder och lokaler (totalt ca 2400 kvm) samt
12 parkeringsplatser.

I Retrospective Statement of Outstanding Universal Value (2014)
uppmärksammas hotet med förändringar i stadsstrukturen:
Integrity : .. there is some pressure for expansion and building
development which would alter the cultural layers of whole blocks of
Visby

Motiven för nybebyggelse och förtätning av stadsmiljön är bl.a. att
fler boende förstärker den lokala handeln, den kompletterande
stadsmiljön förstärker Adelsgatans attraktivitet torgbilden av
Södertorg och entrén till staden mot Söderport.

Visbys identitet, upplevelsevärden
Upplevelsen av historiska stadslandskapet och Hansestadens
funktion med ringmuren, handelsvägarna genom Söderport och
utblickar mot Östersjön är särskilt tydliga vid Södertorg. Södertorgs
obrutna funktion som offentlig plats sedan medeltiden är läsbar.

HIA bedömning
STEG 1

VILKA VÄRDEN PÅVERKAS

Förvaltningsmålen
Förvaltningsmål: Stadens världsarvsvärde ’ ska beaktas i allt
utvecklings-, förändrings- och planeringsarbete ( s.9) samt
förvaltningsmålen för omsorg av staden,, trafik och regelverk för
skydd .

Förslaget ligger inom världsarvet.
Hansestaden Visbys historiska stadslandskap
Södertorg har en lång kontinuitet som öppen obebyggd offentlig
plats och dess struktur idag stämmer till största del med 1646 år
karta.
Världsarvets viktigaste element är medeltidens bevarade kvartersoch bebyggelsestruktur Criterion (iv). Hansestaden Visby har den
bäst bevarade och mest kompletta medeltida gatu- och
kvartersstrukturen av alla tidiga Hansastäder Criterion (v)
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STEG 2

VILKEN PÅVERKAN HAR FÖRÄNDRINGEN

Föreslagna förändringen av Södertorget med ett nytt bostadskvarter
bryter en unik kontinuitet i det historiska stadslandskapet och
upplevelsen av Hansestaden Visby. Bostadsanvändningen är även ett
avbrott i Södertorgs funktion som en offentlig plats sedan
medeltiden.

Visby kvartersstruktur 1697 ( Schilder) och idag

Sammanfattning av påverkan på världsarvets autenticitet och
integritet
Attributer

Påverkan på
autenticitet
Byggd miljö och stadslandskap

36

Påverkan
på
integritet
Sammanhang
omgivning
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funktion

hantverk trad
teknik

läge
struktur

karaktär

upplevelse

funktion

historisk

visuell

Historiska
stadslandskapet
Ringmuren och
vallgraven
Påverkan: 0 ingen + positiv

material

form och design

Ref: Operational
Guidelines 2013

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

- negativ

Upplevelsevärden
Integritet / helhet
Historiska stadslandskap
Ringmuren och vallgraven
Förvaltningsmålen
Totalt

1

2

3

+/- positiv och/eller negativ

Neutral

Liten

Påverkans betydelse ( negativ )
Måttlig/
Stor/Mycket
stor
stor
1
2

Mycket stor
3

STEG 3 HUR STOR ÄR PÅVERKAN

Sammanfattning

Det föreslagna bostadskvarteret skulle vara den första förändringen i
Hansestaden Visbys unika välbevarade kvartersstruktur sedan
medeltiden. Detta innebär en mycket stor negativ påverkan på både
autenticiteten och integriteten av världsarvet .

På grund av det stora världsarvsvärdet medför förslaget en mycket
stor negativ påverkan på hela världsarvets autenticitet och
integritet.
Förslaget är irreversibelt och inte förenligt med
världsarvsvärdet.

Påverkan på världsarvet

positiv

STEG 4 FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR FORTSATT PLANERING

negativ
mycket stor

stor/mycket
stor
måttlig/ stor

liten

neutral

liten

måttlig/
stor
stor/mycket
stor
mycket
stor

De positiva aspekterna med ökad attraktivitet, ökad handel och
sammanhållen torgbildning är inte direkt kopplade till den
föreslagna bostadsbebyggelsen och kan utvecklas vidare. Förslag där
Södertorgs funktion som offentlig plats förstärks bör studeras.
Eventuellt kan en mindre tillfällig byggnad/paviljong för

Autenticitet / äkthet
Historiska stadslandskap
Ringmuren och vallgraven
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turistinformation osv. bidra till att öka Södertorgs och Adelsgatans
attraktivitet.
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Sammanfattning av HIA
värdering
Negativ påverkan innebär att världsarvsvärdet försvagas genom att

HIA har visat på behovet att ta fram mera detaljerade projekt- och
programbeskrivningar för alla förändringar som potentiellt kan påverka
världsarvsvärdet. Dessa ska göras innan beslut tas, i enlighet med para.
172 i Operational Guidelines 2015.



Det är viktigt att påverkan på världsarvet ses i ett helhetsperspektiv med
hänsyn till Hansestaden Visbys historiska urbana landskap



För en ökad tydlighet bör fortsatt arbete med HIA innehålla två nivåer en mer detaljerad bedömning och värdering av påverkan av enskilda
projekt och en helhetsbedömning för Hansestaden Visby världsarv.




Sammanfattning av de föreslagna ändringarnas positiva och
negativa påverkan på världsarvsvärdet:



Positiv påverkan där världsarvsvärdet förstärks




Planerna innebär en möjlighet att förtydliga den historiska
betydelsen och öka attraktiviteten av områden vid stadsportarna
Österport och Söderport. Påverkan är dock beroende av vald
utformning och exploatering.
Södervägs karaktär som en av huvudinfarten till Visby förstärks
vid Söderport

Neutral
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Den stora volymen och placeringen av föreslagen exploatering vid
Österport
försvagar ringmurens historiska dominans och
upplevelsen av medeltida förhållandet mellan stad och land
Framtida möjlighet att förstärka världsarvet genom att utveckla
och rusta upp de öppna friytorna och grönområden vid
ringmuren hindras
Kvartersutformningen vid Söderport och nybebyggelse vid
Österport hindrar befintliga siktlinjer och upplevelsen av
ringmuren
En ny anläggning för en aktivitetspark i direkt anknytning till
vallgravarna påverkar ringmurens autenticitet och integritet
Förslaget till ett nytt bostadskvarter i innerstaden på Södertorg
innebär den första förändringen sedan medeltiden i Visbys unikt
välbevarade kvartersstruktur och medför en mycket stor negativ
påverkan på världsarvsvärdets autenticitet och integritet.

Påverkans betydelse ( negativ )
Måttlig/
Stor/Mycket
stor
stor
4
6/5
8
Liten

Mycket
stor
3
(Södertorg

2015-12-14

Litteratur och länkar
Kartor
3D visualiseringen

HIA referenser är huvudsakligen de offentliga dokument som berör
världsarvet Hansestaden Visby.
Det finns mycket relevant litteratur och en omfattande forskning
om Visby både historiskt och som världsarv.
Världsarvet Hansestaden Visby
www.gotland.se/varldsarv
http:// whc.unesco.org
Alla beslut gällande Hansestaden Visby,
 Nomination dossier, världsarvskommitténs beslut, ICOMOS
utvärdering
 State of Conservation reports,
 Periodic Reporting

Bilder om inte annat anges

Region Gotland
Region Gotland/Tomas
Looström
Katri Lisitzin

Vägledning och handböcker, exempelvis
 Managing Cultural World Heritage Resource Manual, 2014
 World Heritage Buffer Zones, Paper # 25
Heritage Impact Assessment
www.icomos.org
ICOMOS (2012), Guidance on Heritage Impact Assessments for
Cultural World Heritage properties.
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BILAGA

and new construction appeared along the cliff and around the
castle.
The urban fabric is Visby’s most important quality. The
characteristic townscape dates, in parts to the Viking era. Roads,
originating at the North gate, run east and south from the cliff to the
harbour. The well-preserved stone defence wall, with its gates,
towers and turrets, extends 3.5 kilometres and encloses a
conservation area of 77 hectares and more than 485 buildings. The
site includes 200 medieval warehouses and dwellings of wealthy
merchants, as well as church ruins. During the Middle Ages, Visby
had 15 Romanesque churches within its walls and two outside,
more than any other town in Sweden. Many fell into decay after
they were abandoned during the Reformation. St. Mary’s Cathedral
survives and evidence of a number of others is represented by their
ruins. The small wooden houses found in the eastern part of the
town feature horizontal plank construction. These buildings were
constructed over the medieval vegetable plots during the 1740s and
survive intact. Also intact are many of the 18th century houses built
in the Swedish vernacular style on the site of Visborg Castle.

Retrospective Statement of Outstanding Universal Value
The Hanseatic Town of Visby (Sweden)
(731, 1994)
Brief Synthesis
The Hanseatic town of Visby is a unique example of a northern
European medieval walled trading town with a well preserved and
notably complete townscape and assemblage of high-quality
ancient buildings. Together these elements graphically illustrate the
form and function of this type of significant human settlement.
Visby lies on the Island of Gotland, about 100 km east of the
Swedish mainland in the Baltic Sea. While the settlement dates
from the Viking Age, between the 12th and 14th centuries it became
the main centre of the Baltic Hanseatic League and a strategically
placed commercial centre dominated by German, Russian and
Danish traders. Stone warehouses were built in parallel rows from
the harbour and the community expanded into the surrounding land
with guild houses and churches and residences.

Criterion (iv): The Hanseatic town of Visby is an outstanding
example of a north European medieval walled town which reflects
with remarkable completeness its essentially late 13th century form
and function as one of the most important trading towns of the
Hanseatic League between 1161 and 1360 CE.
Criterion (v): Visby is the best preserved and most complete of the
earlier Hansa towns. The town wall with its gates, towers, and
turrets dating mainly from the 13th century is practically intact. The
ruins of a dozen Romanesque churches, some rebuild during the
Gothic period, constitute a powerful testimony to its past, as do the
well preserved medieval street plan and remains of more than two
hundred warehouses and merchant houses from the Romanesque

During the second half of the 14th century, Visby began to lose its
leading position due to a series of disasters. The bubonic plaque
killed a large portion of the population and then the town became
the centre of several battles until, in 1525, it was stormed and
partially burnt by an army from Lübeck. Visby began to grow again
in the 18th century. Many warehouses were refurbished as housing
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period.

Due to land rise and changes in the level of the Baltic Sea, only the
area of the medieval harbour is significantly different from the
medieval townscape. This area is preserved as an open space in
order to suggestively maintain its original appearance.

Integrity
The outside limits of the medieval wall that encloses the Hanseatic
town of Visby forms the boundary of the World Heritage property.
However, important attributes as medieval church ruins and
archeological sites situated directly outside the wall should also be
understood as part of this site. Consequently, the boundaries and
potential buffer zone of this property are not clearly defined, and
need to be overseen and established.

Inevitably, due to the long time that has passed since the first
construction of Visby’s medieval buildings, their appearance has
often changed considerably. However, only in a few instances have
these buildings been totally reconstructed. Even in such instances,
the roof lines of the medieval townscape have been maintained. At
the same time, there are almost no instances where attempts have
been made to excessively archaize the restoration of early
buildings. The immediate vicinity of this walled medieval city have
been sensitively protected during the greater part of the 20th
century as a result of the “garden city” approach to planning control.
The effects of this are reflected in considerable areas of open space
and strict control over building heights.

A significant proportion of the attributes of this World Heritage
property are still in good condition. They are not threatened to any
high degree. However, there is some pressure for expansion and
building development which would alter the cultural layers of whole
blocks of Visby. Caution has been advised against the ongoing
small changes, which can have a cumulative negative effect of the
town’s heritage character. Recently, cracks in buildings have been
noticed, and the reasons for this are currently being investigated.

Of course, development has had some impact on the town, mainly
due to the relocation of the offices of the Gotland County
Administrative Board and Gotland Municipality, which has
transformed Visby’s busy and office-like town core into more of a
residential area. Gotland and Visby are an attractive holiday
destination for the urban region of Stockholm, and economically
strong private owners are both an asset and threat to the
preservation of this environment.

Authenticity
The original form of Visby, displayed in its urban fabric and overall
townscape, is its most important quality. The irregular street pattern
of roads running from the cliff to the harbour, have some origins in
the Viking era settlement. From its heyday as a Hanseatic trading
centre, the limestone warehouses have maintained their orientation
on three main streets parallel to the shoreline. Additional authentic
medieval building elements include shape and size, rectangular
plan, height (five to seven storeys), and materials (limestone
construction with decorative brick and tile roofs). New construction
must conform to traditional form, details, and building materials.

Protection and management requirements
Property ownership falls to a variety of institutions and government
departments including the Municipality of Gotland, which is
responsible for the Ring Wall, the Historical Museum, and Gotlands
Fornsal. Since 1805, church ruins have been the responsibility of
the Swedish Government and have had formal protected status.
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The medieval cathedral of St. Mary is owned by the parish.

to this policy. The World Heritage property plays a strategic role in
this plan.

Formal government restoration efforts for the ramparts and church
ruins date from the 1860s and 1870s. Properties within the historic
walls have been protected since 1912, when a development plan
was implemented to protect both houses and street networks. Many
of the attributes of this property are protected by the National
Heritage Act. This legislation requires that all proposed changes to
a protected building or ancient monument must first be evaluated
before permission for the proposed changes is granted by the
State. Buildings protected under this act (a total of 257) date from
the 17th and 18th centuries, as well as from the Middle Ages. As a
complement to this protection, the County Administrative Board has
approved a policy concerning the World Heritage property in which
it is stated that the values of this property must be taken into
consideration in all decision-making.
In February 2010, the municipal council approved a statutory
detailed conservation plan for the whole World Heritage property.
This plan includes regulations concerning preservation. It also
includes a statutory building guidance, primarily for property
owners, but includes also municipal public areas.
The management of the medieval wall is presently being
reconsidered. Negotiations are now underway between the
Swedish National Heritage Board, which is the authority which this
far has managed the wall, and the owner, Gotland Municipality. This
is a potential threat, as the long-term financing of its management is
not secure, and it is not presently regulated in the management
plan. Successful future management of the medieval wall requires
both adequate and long-term funding as well as an adopted plan for
its management.
In the newly-adopted comprehensive plan for Gotland – Vision
Gotland 2025 – one of the stated objectives is the preservation of
the island's cultural heritage. All development must pay due regard
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/530

Byggnadsnämnden

ESKELHEM EKEBY 1:87
Uppställning av cafévagn, tidsbegränsat bygglov 2017-04-01
till 2021-11-01 årligt återkommande fr.o.m. 1 april t.o.m. 1
november
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap 9 och 33 §§ plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap. 23 § plan- och
bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Byggnadsnämnden medger att åtgärden får tas i bruk innan slutbesked lämnats.
Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att
 Kontrollplanen fastställs.
Följande handlingar ska lämnas in till bygglovsenheten som underlag för slutbesked:
 Verifierad kontrollplan, signerad och påskriven.
Villkor: Byggnaden ska vara borttagen 1 november och marken ska återställas till
ursprungligt skick.

Avgift

Bygglovsavgift
Totalt

6900 kronor
6900 kronor

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

-

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

-

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
1 (5)

-

När giltighetstiden för det tidsbegränsade bygglovet löper ut ska avvecklingen
vara slutförd och marken återställd. Om avvecklingen inte är utförd när
giltighetstiden löper ut räknas kvarvarande byggnader och anläggningar som
olovligt byggande. Byggnadsnämnden kommer i sådant fall att besluta om en
byggsanktionsavgift.

-

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter att det är publicerat i Post- och Inrikes
Tidningar.

-

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.

-

Verksamheten kräver anmälan för livsmedelshantering.

-

Utstakning krävs inte i ärendet.

-

Ändringsanmälan ska göras till Teknikförvaltningen, Vatten- och avfallsenhet.

Sammanfattning

Bygglov för uppförande av kiosk (cafévagn), tillfällig åtgärd (2013-07-12 - 2013-0825), lämnades på delegation av byggnadsnämndens ordförande 2013-07-12. Bygglov
för uppförande av kiosk (cafévagn), tillfällig åtgärd (2014-06-15 – 2014-09-15),
lämnades året efter. Nu vill sökande ha bygglov även för den här säsongen.
Ärendebeskrivning

Tidsbegränsat bygglov har sökts för matvagn/cafévagn, verksamheten har pågått
under flera år på samma plats. Inga klagomål om att verksamheten kan vara en
olägenhet för grannar har inkommit. Matvagn/cafévagn är av tillfällig karaktär och
körs bort efter säsong.
Matvagnen/cafévagnen har en storlek på 18 kvm.
Avvikelsen består i att marken där vagnen placeras är avsedd för strand och
vägområde som inte ska bebyggas.
Förutsättningar

För området gäller detaljplan antagen: 1965-03-09.
Marken där vagnen placeras är avsedd för strandområde och vägområde som inte ska
bebyggas
Yttranden

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har inkommit.
Teknikförvaltningens vatten- och avfallsenhet tillstyrker med villkor, se bilaga.

Bedömning

Tidsbegränsat bygglov har sökts på grund av att verksamheten har pågått under flera
år på samma plats. Inga klagomål om att verksamheten kan vara en olägenhet för
grannar har inkommit. matvagn/cafévagn är av tillfällig karaktär och körs bort efter
säsong.
Avvikelsen är att där vagnen ska placeras är marken avsedd för strandområde och
vägområde som inte ska bebyggas. I och med avvikelsen uppfyller inte åtgärden alla
förutsättningar för att bevilja permanent bygglov i enlighet med Plan- bygglagen 9
kap 30 §. Istället ges ett tidsbegränsat bygglov, enligt 9 kap 33 § som kan ges med
hänvisning till att åtgärden är av tillfällig karaktär och planerad att pågå under en
begränsad tid.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att avvikelsen är liten och förenlig med
planens syfte.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen).
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har inkommit.
Teknikförvaltningens vatten- och avfallsenhet tillstyrker med villkor, se bilaga.
Beslutsunderlag
Handling

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan/kartbild
Fasadritning
Planritning
Fotobilaga
Kontrollplan
Tekninkförvaltningen VA

Inkom

2017-05-03
2017-02-27
2017-02-27
2017-02-27
2017-02-27
2017-02-27
2016-02-16
2017-03-24

Handlingsnr

17
1
2
4
3
5
13
12

Lagstöd

9 kap 9 § plan och bygglagen (2010:900)
Om ett bygglov används för ett ändamål som har en sådan säsongskaraktär att den
åtgärd som omfattas av bygglovet behöver upprepas under två eller flera år i följd, får
åtgärden vidtas igen utan ny prövning, om det sker inom ett år från det att åtgärden
senast avslutades.
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se
9 kap 33 § plan och bygglagen (2010:900)
För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 3032 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses
att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en
detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark.

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran
förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton
år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §. 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

Katarina Ewald
Lövstigen 20
622 66 Gotlands Tofta
Kända sakägare enligt sändlista
Sökande
Katarina Ewald, Lövstigen 20, 622 66 Gotlands Tofta

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Bilaga till beslut
BN 2017/530

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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