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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Martin Ekepil Ringelid

Datum 12 juni 2017

Byggnadsnämnden

Månadsrapport maj 2017
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapport maj

Bedömning

Månadsrapporten ska fokusera på analys av periodens justerade ekonomiska
resultat jämfört med periodiserad budget, personaluppföljning samt
ekonomiskt helårsresultat.
Periodens utfall är negativt med 412 tkr jämfört med budget. Intäkternas utfall
uppgår till totalt 12 100 tkr vilket är 2 117 tkr lägre än budget. Orsak är
framförallt att enheterna bygglov och bygginspektion som inte når
produktionsmålen och därmed får en lägre intäkt.
Man har sedan hösten 2016 och början av 2017, bemannat upp enheterna
inom bygg och därmed räknar man också med en viss inkörningsperiod innan
man får teamen att uppnå den produktivitet som är önskvärd.
Dessa ekonomiska rapporter tillsammans med verksamhetsmått är ett av de
viktigaste styrmedel vi har för att klara de besparingsuppdrag som åligger
nämnden.
De totala kostnaderna uppgår till 19 891 tkr, vilket är 1 705 tkr lägre än budget.
Utfallet för personalkostnaderna uppgår till 11 715 tkr, vilket kan jämföras med
periodens budget som är 13 315 tkr. Orsaken är vakanta tjänster, partiella
ledigheter samt sjukfrånvaro under perioden.
Budget och utfall för periodens kostnader och intäkter åskådliggörs i
nedanstående tabell.
Budget
januari maj, tkr

Intäkter
Driftkostnader
Netto

14 217
- 21 596
-7 379

Utfall
januari maj, tkr

12 100
- 19 891
- 7 791

Avvikelse
januari maj, tkr

Budget
helår
2017

Prognos
helår
2017

-2 117
1 705
-412

34 123
51 824
17 701

31 544
49 830
18 286

Besöksadress Visborgsallén 19
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Webbplats www.gotland.se
Org nr 212000-0803

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr BN 2017/608

Region Gotland

Kommentar

Enligt den ekonomiska prognosen för helåret 2017 kommer byggnadsnämnden
att redovisa ett underskott med 585 tkr.
Enhet geografisk information pekar på ett överskott emot budget. Enheten har
en ökning av beställningar av nybyggnadskartor samt utstakningar. Enheten
har även under perioden anställt två stycken nya medarbetare.
Enhet bygg och enhet bygginspektion prognos pekar på ett underskott.
Enheterna har haft vakanser och även fått in nyanställda under perioden.
Vilket gjort att enheterna ligger efter sina verksamhetsmål. Detta innebär att
man inte kommer att nå verksamhetsmålen man satt för 2017 och därmed inte
få de intäkter man budgeterat för. Enheternas personalkostnader kommer trots
en ökning av anställda att enligt prognos bli lägre än budget. Dels är en del
medarbetare man tagit in på enheterna ersättare för sjukskrivna och
föräldralediga, men man har också ordinarie medarbetare som arbetar partiell
arbetstid.
I prognosen bör man ha med sig osäkerhet kring de Regionens
exploateringsbudgetar och finansiering av enhet plans arbete med exempelvis
detaljplaner. Från och med 2017 finns en arbetsgrupp på Region Gotland som
arbetar med exempelvis denna typ av frågor, vilket skall klargöra processen
samt klargöra vad som skall ingå eller inte ingå i Regionens exploaterings
budgetar.
I prognos finns inte byggbonus med, då det ligger helt utanför den antagna
budgeten och inget vi kan räkna in i ordinarie verksamhet. Här bör vi ha med
oss att byggbonus endast finns att söka t.o.m. 2018 och därmed inget vi kan
bygga vår långsiktiga verksamhet kring. Så den bör användas till projekt, start
eller utökning av verksamheter som efter en tid är mer eller mindre
självkostnadstäckande. Annars riskerar vi att dra på oss för ” stor kostym ”
under de år vi ev. får bidrag.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
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Verksamhetsbeskrivning

1.1
Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag
Samhällsbyggnadsförvaltningen har en viktig del i arbetet med att skapa förutsättningar för
en hållbar samhällsutveckling inom regionen. Vi arbetar huvudsakligen på uppdrag från
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden men vi har även beröringspunkter
med tekniska nämnden utifrån räddningstjänstens uppdrag. Vi tar fram förslag till beslut,
genomför nämndernas beslut och rapporterar resultat.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för god bebyggd miljö, god livsmiljö samt trygghet
och säkerhet. Förvaltningens målsättning är att svara för en rättssäker myndighetsutövning
och vägledning som inger förtroende. Förvaltningens roll som samhällsbyggare bidrar till
ekonomisk tillväxt, bättre miljö och hälsa, ökad trygghet samt utveckling i samklang med
våra natur- och kulturvärden. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhällsbyggande genom god myndighetsutövning och en
hög servicegrad.
Vi har ett stort antal kundkontakter och håller med egna kundtjänstverksamheter. För att
vara framgångsrik i arbetet med att skapa förutsättningar för en hållbar regional utveckling
baserat på ett resurseffektivt samhällsbyggande krävs ett nära samarbete med kunder och
andra aktörer i samhället.

Ärendenr BN 20xx/xxxx Datum 2017-06-15

Förvaltningen är organiserad enligt nedan:

Figur 1: Organisationsskiss
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Ett antal lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter styr förvaltningens myndighetsutövning. Exempelvis plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagstiftning och lagen om
skydd mot olyckor. Det finns också flera nationella styrmål såsom Miljömålen och Agenda
2030 – Globala Hållbarhetsmålen.
1.2
Nulägesbeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har en ekonomi i balans. Detta ger oss en trygg plattform
för att fortsatt utveckla vår verksamhet med sikte mot en högre servicegrad och rättssäkerhet. En stor utmaning för förvaltningen är kompetensförsörjningen. Vi har under de senaste åren haft en stor personal omsättning med vakanser på flera platser som följd. Detta
gäller flera kategorier t.ex. handläggare och chefsbefattningar. I dag är samtliga chefer rekryterade och på plats, vad gäller handläggare pågår fortfarande rekryteringar framför allt
inom enhet bygg. Vi har idag en ”ung” organisation med hög kompetens men med liten erfarenhet och rutin.

2
Mål
Verksamhetsplanen beskriver flera olika nivåer av mål och uppdrag. För att på ett enkelt
sätt visa på vilken nivå ett mål eller uppdrag befinner sig på har de olika nivåerna olika färgmarkering:
Övergripande nivå

Nämndnivå

Förvaltningsnivå

2.1
Mål från övergripande nivå
Här beskrivs vilka övergripande mål Samhällsbyggnadsförvaltningens nämnder har att förhålla sig till. På övergripande nivå ser vi exempelvis koncernstyrkortet, prioriterade områden från koncernledningsgruppen och prioriterade områden från nämnderna.

Ärendenr BN 20xx/xxxx Datum 2017-06-15

2.1.1

Mål från koncernstyrkort

Figur 2: Region Gotlands styrkort
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Region Gotlands koncernstyrkort är övergripande för alla verksamheter i regionen. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska därför förhålla sig till de mål som beskrivs under varje målområde och i figur 2 har vi markerat vilka av dessa mål som är direkt, indirekt och ej tilllämpliga.
Direkt tillämpliga mål – Mål som har en direkt påverkan på förvaltningens verksamhet
och styr hur vi planerar och prioriterar verksamheten.
Indirekt tillämpliga mål – Mål som inte är huvudsakliga för förvaltningen, men som påverkar verksamheten och indirekt har effekt på måluppfyllelsen.

Ärendenr BN 20xx/xxxx Datum 2017-06-15

Ej tillämpliga mål – Mål som inte ingår i förvaltningens verksamhetsplan, men som perifert kan påverka förvaltningen. Även dessa mål tar vi hänsyn till när vi kontinuerligt utvärderar verksamhetsplanen.
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Mål från övergripande program

Region Gotlands miljöprogram
Region Gotlands miljöprogram med dess fyra fokusområden är ett viktigt övergripande
program för samhällsbyggnadsförvaltningen och påverkar oss huvudsakligen genom hur
vi genomför våra tillsyner. Fokusområdena och deras övergripande mål är som följer:
Energi och klimat
Gotland är en världsledande ö-region och visar vägen till ekologisk hållbarhet.
Vatten
Rent grundvatten, god status för ytvatten på hela Gotland och en levande Östersjö.
Lätt att göra rätt – hållbara val
Hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi ger hållbar tillväxt på Gotland.
Samhället bidrar till giftfria kretslopp.
Naturens mångfald
Naturen brukas hållbart; ekosystemtjänsterna värnas och biologisk mångfald bevaras.
Vision Gotland 2025
Vision Gotland 2025 är vårt regionala utvecklingsprogram. Det är det övergripande programmet för hur hela Gotland ska utvecklas. Programmet styr inriktningen av det utvecklingsarbete som görs på Gotland. Grunden är en långsiktigt hållbar utveckling.
Det regionala utvecklingsprogrammet är huvudinstrumentet för att samla och leda Gotland i riktning mot en önskvärd utveckling och gemensamma mål. Programmet anger inriktning och prioriteringar för Gotlands utveckling och baseras på en analys av de särskilda utvecklingsförutsättningar och den utvecklingspotential som finns på Gotland.

Ärendenr BN 20xx/xxxx Datum 2017-06-15

Energi 2020 – energiplan för Region Gotland
De övergripande strategiska styrdokumenten för Region Gotland är det regionala utvecklingsprogrammet Vision 2025 och underliggande planer och program. Dit hör energiplanen – Energi 2020. För Region Gotland ska energiplanen fungera som färdplan på
väg till en hållbar energianvändning baserad på förnybar energi enligt målen i Vision
2025.
Region Gotlands bostadsförsörjningsplan
Bostadsförsörjningsplanen skall tjäna som underlag för den fortsatta samhällsplaneringen, stödja dialogen mellan regionen och exploatörer/byggherrar och vara till hjälp i
olika aktörers och intressenters agerande på den gotländska bostadsmarknaden, men
också utgöra underlag för fortsatt debatt och diskussion.

6 (18)

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Verksamhetsplan 2017

Översiktsplan/Fördjupad översiktsplan
Regionen har genom plan- och bygglagen både möjlighet och skyldighet att utöva inflytande över utvecklingen i Region Gotland. Översiktsplanen sammanfattar regionens intentioner avseende hur mark- och vattenområden i regionen bör användas för att på
lämpligast sätt stödja regionens strävanden och målsättningar inom olika områden. Den
översiktliga planeringen handlar inte bara om att lokalisera mark- och vattenområden för
olika exploateringsändamål. Det handlar i lika stor utsträckning om att på bästa sätt
skydda och säkerställa värdefulla natur- och kulturområden på Gotland. En viktig faktor
för Gotlands välstånd är att befolkningen ökar. Idag är det framför allt Visbyområdet
som står för befolkningsökningen. För att möjliggöra en utveckling av landsbygden krävs
en strategi. Översiktsplanen anger därför att fördjupade planer tas fram för de olika serviceorterna utifrån sina unika förutsättningar.
Tillväxtprogrammet
Det övergripande syftet med tillväxtprogrammet är att styra ett utmanings- och
resultatinriktat genomförande av det regionala tillväxtarbetet som stärker det gotländska
näringslivets förutsättningar, liksom förutsättningarna för nya och växande företag.
Tillväxtprogrammet ska även bidra till det nationella målet med den regionala
tillväxtpolitiken; utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.
Programmet ska vägleda insatser av aktörer på såväl lokal, regional som nationell nivå
liksom samordning mellan dessa aktörer.
Internationell strategi för Region Gotland
Syftet med Region Gotlands internationella strategi är att vara ett verktyg för förtroendevalda och anställda inom regionen samt att fungera som stöd och riktlinjer för övriga aktörer på den internationella arenan inom och utom regionen. På grundval av strategin antar regionstyrelsen årliga handlingsplaner.
2.1.3

Uppdrag från regionfullmäktige

Besparingsbeting
Efter uppdrag i Regionfullmäktige (Rf § 90 160620) Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att redovisa förutsättningarna att minska sin skattefinansiering med 10
miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019. I uppdraget ska principerna för och nivån på olika
taxor ses över liksom möjligheterna till effektivisering av myndighetshanteringen.

Ärendenr BN 20xx/xxxx Datum 2017-06-15

Efter beslut av samhällsbyggnadsdirektör har en projektplan upprättats för arbetet med
besparingar för SBF. Under tre år ska förvaltningen spara motsvarande 10 miljoner kronor och denna besparing är fördelad enligt:
2017 – 1,5 miljoner MHN och 2,5 miljoner BN
2018 – 3 miljoner förvaltningsövergripande oavsett nämndtillhörighet
2019 – 3 miljoner förvaltningsövergripande oavsett nämndtillhörighet
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Byggnadsnämndens reglemente (utdrag)
1 § Byggnadsnämnden fullgör Region Gotlands uppgifter inom plan- och bygglagen,
PBL. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av
den
kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet samt vissa uppgifter som åvilar
Region Gotland (kommunen) enligt annan lagstiftning vilket framgår av 2 §.
2 § Målet för byggnadsnämndens verksamhet är att verka för en lämplig användning av
mark och vatten och för ett ändamålsenligt samhällsbyggande. Genom erforderliga insatser skall nämnden också verka för en långsiktigt god hushållning med våra naturresurser
och därigenom värna de specifika värden som kännetecknar den gotländska natur- och
kulturmiljön.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente (utdrag)
§ 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör de uppgifter som enligt lag ska fullgöras av
den kommunala nämnden (här Region Gotland) inom miljö- och hälsoskyddsområdet
samt miljöbalken. Nämnden ska även fullgöra vissa av Region Gotlands uppgifter enligt
lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och vissa uppgifter
enligt lagen (2003:278) om skydd mot olyckor. Nämnden fullgör även Region Gotlands
uppgifter enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor.
Tekniska nämndens reglemente (utdrag)
1 § Tekniska nämnden, som tillika är trafiknämnd, handhar uppgifter avseende regionens
samtliga fastigheter, vatten- och avloppsverk med tillhörande ledningsnät, hamnar, gator
och allmänna platser, trafiksäkerhet, regional kollektivtrafik, renhållning samt bostadsförsörjningsfrågor enligt regionfullmäktiges riktlinjer.
Reglementet tar upp en rad saker som tekniska nämnden skall göra och punkt 19 är tilllämplig för samhällsbyggnadsförvaltningen, dvs svara för de uppgifter som ingår i regionens
räddningstjänstverksamhet enligt lag och förordning om skydd mot olyckor samt utse räddningschef.
Prioriterade områden från koncernledningsgruppens verksamhetsplan
Koncernledningsgruppen leds av regiondirektören. I gruppen ingår förvaltningsdirektörerna samt direktörer inom ekonomi, HR, kommunikation, regional utveckling och verksamhetsutveckling. Koncernledningsgruppen har till uppgift att få hela organisationen att
arbeta för regionfullmäktiges antagna vision och övergripande mål. Koncernledningsgruppen har prioriterat områdena styrning, digitalisering, kompetensförsörjning och service och
samhällsbyggnadsförvaltningen har knutit aktiviteter till dessa.
Ärendenr BN 20xx/xxxx Datum 2017-06-15

2.1.4

Styrning
Produktionsmål, tillgänglighetsmål och ekonomiska mål.
Samspel med politiken.
Stärkt samverkanskultur.
Systematiskt kvalitetsarbete
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Digitalisering
E-tjänst för bygglovsansökan
Utveckling av ytterligare digitala tjänster
Geodata
Kompetensförsörjning
Personalomsättning
Sjuktal
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Service
Företagsklimat
Tillgänglighet och bemötande
2.2
Nämndmål, indikatorer och uppdrag
Nämnderna har möjlighet att sätta egna mål, med eller utan indikatorer för förvaltningen,
som inte berörs i det övergripande styrkortet. Nämnderna har också möjlighet att ge förvaltningen prioriterade uppdrag samt att besluta om egna indikatorer att följa upp utifrån
uppdraget att styra verksamheten och löpande få information utifrån styrperspektivet.
2.2.1

Nämndmål

Samtliga nämnder
Gemensamma mål för samtliga nämnder:
 Stärkt samverkanskultur inom förvaltningen, mellan nämnder och förvaltningsövergripande.
 Systematiskt kvalitetsarbete

Ärendenr BN 20xx/xxxx Datum 2017-06-15

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Utöver förvaltningens identifierade mål från styrkortet såsom säkra tillgången till vatten
av god kvalitet så har miljö- och hälsoskyddsnämnden givit förvaltningen mål för livsmedelskontrollen: Säkra livsmedel och Kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta. Dessa mål hanterar team livsmedel i sin kontrollplan.
Nämnden har också givit förvaltningen som mål att öka intäktsfinansieringen. Beslut har
fattats om förändrad taxemodell och höjning av timtaxan för att säkerställa att målet på
65% nås.
2.2.2

Prioriterade uppdrag från nämnd

Samtliga nämnder
Ett prioriterat uppdrag är att ta fram produktionsmål, tillgänglighetsmål och ekonomiska
mål för samtliga nämnder. Exempelvis ledtider, andel debiterbar tid, självfinansieringsgrad.
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2.2.3
Indikatorer för löpande nämndinformation
Byggnadsnämnden får varje sammanträde uppföljning på:
 Antal inkomna ansökningar om bygglov/förhandsbesked och fattade beslut
 Antal inkomna respektive beslutade företagsärenden
 Totalt antal tillsynsärenden och antal under handläggning/granskning
 Handläggningstid (beslut som fattas inom 10 veckor, 20 veckor, mer än 20
veckor)
 Handläggningstid – medianvärde
 Ärendebalans
 Antal inkompletta ärenden
 Mottagna samtal hos kundtjänst
 Kötid i medel för samtal till kundtjänst
 Status överklagade ärenden
 Ekonomiuppföljning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får varje sammanträde uppföljning på:
 Antal beslut om avloppsanläggningar och andel av planerat antal (Team vatten)
 Antal inkomna ansökningar (Team vatten)
 Antal planerade inspektioner och andel av planerat antal (Team miljö)
 Tidsuppföljning kontroller/provtagning (Team livsmedel)
 Antal kontroller och andel av planerat antal (Team livsmedel)
 Antal registrerade/upphörda verksamheter (Team livsmedel)
 Antal planerade inspektioner och andel av planerat antal (Förebyggande brand)
 Antal förelägganden (Förebyggande brand)
 Samtliga team rapporterar också särskilda händelser
 Ekonomiuppföljning
2.2.4
Indikatorer från koncernstyrkort
Koncernstyrkortets indikatorer kommer att följas upp av regionstyrelseförvaltningen men
dessa mål och antingen övergripande indikatorer eller egna kommer även Samhällsbyggnadsförvaltningen att bearbeta direkt:

Ärendenr BN 20xx/xxxx Datum 2017-06-15

Ett gott näringslivsklimat
 Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, ranking
 Företagsklimat enligt ÖJ (öppna jämförelser, Insikt) - Totalt, NKI (Nöjd kund
index)
God tillgänglighet till Region Gotland
 Hur nöjd kund är med möjlighet att komma i kontakt med rätt person via telefon, e-post eller besök.
 Hur nöjd kund är med möjligheten att hämta blanketter och information på hemsidan
 Hur nöjd kund är med möjligheten att använda digitala tjänster för ditt ärende
 Hur nöjd kund är totalt sett med tillgängligheten
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Medarbetare
 Samtliga mål och indikatorer under målområdet Medarbetare kommer att hanteras i förvaltningens prioriterade område.

3
Prioriterade utvecklingsområden
De prioriterade utvecklingsområdena är områden som förvaltningen behöver utveckla eller
bevara i syfte att öka måluppfyllelsen avseende de direkt tillämpliga målen från koncernstyrkortet respektive nämndernas egna mål. Områdena har valts ut utifrån förvaltningens
resultat, nuläge samt ett omvärldsperspektiv, och bedöms för 2017 vara de viktigaste områdena för organisationen som helhet. Under respektive utvecklingsområde finns de mål som
är direkt berörda av att förvaltningen arbetar med utvecklingsområdet.
Effektivisera förvaltningens interna processer
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en organisation som gått igenom flera omorganisationer på relativt kort tid. Vi behöver utveckla ett mer gemensamt tänk och de olika enheterna behöver bli mer samspelta. Kort sagt så behöver vi sträva mot att bli ”en” förvaltning. Våra interna processer behöver effektiviseras och likriktas där möjligt eftersom
en effektiv och likvärdigt arbetande förvaltning gynnar våra kunder och har en direkt effekt på många av våra mål.

Ärendenr BN 20xx/xxxx Datum 2017-06-15

Medarbetarskap/sjuktal
Även om Samhällsbyggnadsförvaltningen inte tillhör de prioriterade förvaltningarna när
det gäller Region Gotlands övergripande insatser mot sjuktalen så har vi förhållandevis
höga sjuktal. Förvaltningen prioriterar aktiviteter knutna till medarbetarskap, ledarskap
och sjuktal.
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4
Strategier
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommer att arbeta med följande strategier för att nå uppsatta långsiktiga mål och för att lyckas med de prioriterade utvecklingsområdena:
Vi ska





skapa hållbara ekonomiska förutsättningar med en ekonomi i balans inom beslutade ekonomiska ramar.
skapa ett bra kund- och företagsklimat genom att utföra vår myndighetsutövning
rättssäkert, ha ett bra bemötande och en effektiv handläggning med korta handläggningstider.
bli en attraktiv arbetsgivare genom att skapa delaktighet och ge förtroende till våra
medarbetare samt skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö.

5

Prioriterade aktiviteter

Målformulering
Uppdrag från regionfullmäktige
Under tre år ska förvaltningen spara motsvarande
10 miljoner kronor

Nuläge

Börläge

Aktivitet

Tidplan

SBF:s ekonomi i
balans

2019 ekonomi
i balans med
en minskad
ramtilldelning
med 10 mkr

Enligt
Handlingsplan besparingar
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besparingar:
2017 – 4 miljoner
(1,5 mkr
MHN 2,5
mkr BN)
2018 – 3 miljoner
2019 – 3 miljoner

Ansv

Ärendenr BN 20xx/xxxx Datum 2017-06-15

Nämndmål
MHN och BN:
 Säkra tillgång till vatten
av god kvalitet
 Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela
ön
Prioriterade områden
Styrning:
Ett prioriterat uppdrag är
att ta fram produktionsmål, tillgänglighetsmål och
ekonomiska mål för samtliga nämnder.

 Hanteras i respektive enhets aktivitets/kontrollplan

2017
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Utbildningsinsatser kring våra
respektive roller
har skett under
2016

Stärkt samverkanskultur
inom förvaltningen, mellan nämnder och förvaltningsövergripande.
Bli ”en” förvaltning.
Hitta synergier mellan enheterna, inom de administrativa rutinerna framförallt avseende fakturering och utveckla mer likvärdiga arbetssätt i enheterna

 Studiebesök av BN på
SBF
 Utbildning av medarbetare om hur nämnderna
fungerar och är organiserade

Feb 2017
2017-12-31

 Kartlägga våra processer
 Utveckla våra e-tjänster.

2017-12-31

 Arbeta aktivt med målen
i verksamhetsplanen

löpande

AL
JÅ

En effektiv
och likvärdigt
arbetande förvaltning

SBF:s enheter
har idag olika arbetssätt och rutiner avseende administrativt arbete

Gemensamma
arbetssätt och
rutiner

Systematiskt kvalitetsarbete
Effektivisera våra interna
processer.
Digitalisering:

Nuläge
Framtagandet av en ny eMånga inkomplattform samt en digital
pletta bygglovstjänst för Bygglovsansökan ansökningar som
orsakar längre
handläggningstiUtreda möjligheten att in- der
föra digitala tjänster inom
enheten Miljö- och hälsoskydd för att effektivisera
våra interna processer.

Ärendenr BN 20xx/xxxx Datum 2017-06-15

Öka användandet av geodata även kallad ”geografisk information”.

Kompetensförsörjning:

System och kunskap finns men
utnyttjas ej pga.
ineffektiv
finansieringsmodell

Börläge

Aktivitet
Driftsätta bygglovsansökan
som e-tjänst.

Tidplan
Under första
kvartalet 2017

Ansv

2017
Processkartläggning

Central finansie- Framtagande av en geodaring
tastrategi.

Nuläge
Börläge
Inom SamhällsbyggnadsBygglovshandlägförvaltningens område ser gare, byggnadsinvi stora utmaningar i att re- spektörer arkitekter/ingenjörer är
bristyrken och

Sommaren
2017

Aktivitet
Tidplan
 Ett samarbete med Nynäshamn kommun har initierats
avseende yrkesutbildning av
bygglovshandläggare

Ansv
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krytera och behålla personal med erfarenhet och relevant utbildning.

prioriterade yrkesgrupper

Arbeta med att sänka sjuktalen

5,3 % (2016)

 En särskild lönesatsning sker
under 2017 avseende bristyrken.
 Utveckla rutinerna för introduktion, handledning samt
kompetensutveckling av våra
medarbetare.

3,5 %

 Kartlägga orsaken till korttidsfrånvaron.
Upprätta handlingsprogram

Förbättra arbetsmiljön och Medarbetare och
minska personalomsättchefer upplever
ningen.
periodvis en hög
arbetsbelastning.
Hög personalomsättning, historiskt ca 30%/år
Omorganisationer
under åren har
skapat en dålig arbetsmiljö

Service:
Förbättra hur våra kunder
uppfattar vårt bemötande,
vår tillgänglighet och att vi
ger begriplig och tydlig information

Ärendenr BN 20xx/xxxx Datum 2017-06-15

Prioriterade mål för respektive enhet BN/SBF
Enhet Bygg:
Andel beslut som tas inom
lagstadgad tid ska öka till
85% med strävan att nå
100%.

Ökningen av ärenden i
bygglovskön ska till 31 dec
2017 ha stannat upp.

Nuläge

Börläge

Dåligt betyg
NKI

Bra betyg

Aktivitet
Insatser för att förbättra företagsklimatet är prioriterade under 2017.
Workshop ”Förenkla helt
enkelt”

Tidplan

Ansv

Feb 2017

Nuläge

Börläge

Aktivitet

Tidplan

Ansv.

I dag uppfyller vi
detta till 77 %.

Samtliga beslut
bör tas inom
lagstadgad tid
från komplett
handling.

Ny organisation för enhet
bygg.
Nyrekryteringar.
Teambuilding.
Skapa rutin för att säkerställa att samtliga sökande
som får handläggningstid
förlängd med 10 veckor informeras om detta innan de
första tio veckorna passerat.

2017

BE

Ca 850 ärenden i
kö (2016).

Antal ärenden i
kö ska minska.

Se ovan.
Avstämning vid nämndsammanträden.

2017

BE
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Tillsynsärenden (olovliga
åtgärder) ska prioriteras.

Vi har ca 220
ärenden i kö.
(2016).

Handläggning
ska påbörjas
skyndsamt.

Arbetsgrupp för tillsyn (fyra
medarbetare) ska vara tillsatt, bemannad och i produktion senast nov 2017.

2017

BE

Lagstadgad handläggningstid för anmälningspliktiga
ärenden skall bibehållas.

Ärendena handläggs inom fyra
veckor.

Ärendena
handläggs
inom fyra
veckor.

Säkerställ att nuvarande
handläggningstid inte försämras.

2017

JÅ
BE
AL

Andelen ansökningar som
lämnas in via e-tjänst ska
utgöra 50% av totala
mängden ansökningar.

I juni 2017 lämnas cirka 25% av
ansökningarna in
via e-tjänsten.

50% av ansökningarna lämnas in via etjänsten.

När tjänsten lanserades
hölls en låg profil för att
man ville kunna vara säker
på kvalitén. Till hösten
2017 trappas marknadsföringen av tjänsten upp.

2017

Andelen inkompletta ärenden ska minska.

Cirka hälften av
alla ärenden var
vid ingången av
2017 inkompletta.

Ökande andel
ansökningar
lämnas in via
e-tjänsten för
att minska
mängden inkompletta
ärenden.

E-tjänst
Mottagningsteam
Utb för att säkerställa likriktad bedömning.

Öka tillgänglighet för kunder, kundtjänst och kundmottagning.

Öppettider:
Kundtjänst
x tim/vecka
Kundmott.
x tim/vecka

Mål för självfinansieringsgrad
Bygglov 65 %
Inspektion 100%
Enhet Plan:
Ansökan om planbesked
ska beslut ges inom 4 månader

Ärendenr BN 20xx/xxxx Datum 2017-06-15
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Mål för självfinansieringsgrad
Detaljplan 35 %
Enhet GI:
Hantera inkommande
ärenden, nybyggnads-kartor, utstakning och lägeskontroll inom 4 veckor.

62 % (2016)
73 % (2016)
8 besked av 9
inom 4 månader
(2016)

7,5 % (2016)

Procentsatser för självfinansieringsgrad kommer att ses
över genom omvärldsanalys
av ekonomichef.
Procentsatser för självfinansieringsgrad kommer att ses
över genom omvärldsanalys
av ekonomichef. En exploateringsgrupp har startat
som bland annat utreder
betalningsansvar och gränsdragning BN/RS.

3-4 veckor
(2016)
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Mål för självfinansieringsgrad
Detaljplan 60 %

Prioriterade mål för respektive enhet
MHN/SBF
Enhet Miljö- och hälsoskydd:
Team Vatten
Team miljö

Mål för självfinansieringsgrad
Tillsyn enligt miljöbalken
65 %

Verksamhetsplan 2017

66 % (2016)

Nuläge

Börläge

Aktivitet

Mål för tillsynen
finns i tillsynsplanen.

Antal tillsyner/handlagda
ärenden bör
följa plan.

Antal tillsyner/handlagda
ärenden inom en rad olika
områden är definierade i enhetens tillsynsplan. Följs
upp i månatlig uppföljning i
nämnd.

Teamen har tillsammans 59%.

65%

För att säkerställa att målet
om 65% självfinansieringsgrad har nämnden inför
2017 beslutat om förändrad
taxemodell samt höjning av
timtaxan.
X Tillståndsmyndigheten
skall göra minst 1 besök per
tillståndshavare (serveringstillstånd) och minst 1 besök
per försäljningsställe (folköl,
tobak och vissa receptfria
läkemedel). Följs upp i årsredovisningen.

Livsmedel och alkoholtillstånd:
Alkoholtillstånd

Livsmedel
Mål för självfinansieringsgrad 65 %

Procentsatser för självfinansieringsgrad kommer att ses
över genom omvärldsanalys
av ekonomichef.
Finansiering av system för
geodata ses över.

77 % (2016)

Tidplan

Ansv.

2017

2017

X Livsmedelskontrollen
skall vara ändamålsenlig och
riskbaserad (Redovisas via
månatliga uppföljningar till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden).

Ärendenr BN 20xx/xxxx Datum 2017-06-15

Räddningstjänsten:
Förebyggande brand?
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Ekonomi
Bokslut 2015

Budget 2016

Budget 2017

+/- %
2016/17

Verksamhetens intäkter

- 55 087

- 61 963

- 66 137

+ 6,7

Verksamhetens kostnader
varav
- personalkostnader
(konto 50 – 57)
- köp av verksamhet
(konto 46)
- övriga kostnader
- avskrivningar
- internränta

137 125

148 861

146 993

- 12,5

84 795

95 679

97 118

+ 15

991

1 000

1 030

+3

46 535
4 106
698

46 885
4 427
870

43 969
4 437
439

- 6,2
+ 0,2
- 49,5

82 038

86 898

80 856

-7

Summa nettokostnader

Tabell 1: Verksamhetens samlade intäkter och kostnader i tkr, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Budget 2017
Nettoinvesteringar

5 000

Tabell 2: Investeringsram i tkr, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017

Kommentarer:

7

Medarbetare

Personal
Antal anställda
varav
- kvinnor
- män
- tidsbegränsat anställda

2015

2016

138

150

56
82
6

63
87
8

Tabell 3: Medarbetare Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr BN 20xx/xxxx Datum 2017-06-15

Kommentarer: Till detta kommer cirka 150 brandmän i Räddningstjänst i beredskap.
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Uppföljning
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Tjänsteskrivelse
BN 2017/1196
14 juni 2017

Christian Hegardt

Byggnadsnämnden

Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget.

Bakgrund
Vid Regionstyrelsens sammanträde 14 december 2016 beslutades om en tidplan för
framtagande och beslutsgång för Integrationsstrategi för Gotland. Under framtagandet,
där ansvaret legat gemensamt på Region Gotland och länsstyrelsen, har det varit en
bred medverkan av olika aktörer. Vid regionstyrelsens sammanträde 30 mars 2017
beslutades om en remissversion av strategin.
Remissfråga
Regionstyrelsen önskar särskilt synpunkter på Integrationsstrategin som övergripande
inriktningsdokument för den svarande nämndens, myndighets, organisations egen
verksamhetsplanering.
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att integrationsstrategin tas fram som
ett gemensamt strategiskt dokument för Region Gotland och Länsstyrelsen på
Gotland. Det är avgörande för strategins framgång att åtgärder inom de angivna
integrationsområdena implementeras redan i den strategiska samhällsplaneringen. I
detta framtida arbete kommer verksamheter inom förvaltningen, och därmed berörda
nämnder, att vara högst delaktiga. En antagen strategi bör framförallt successivt
följas upp i den översiktliga planeringen och i arbetet med strategiska detaljplaner.
I det förslag till strategi som nu tagits fram är de föreslagna åtgärderna av
övergripande karaktär. Förvaltningen vill gärna skicka med ett par ytterligare tankar
kring integrationsåtgärder med koppling till den strategiska samhällsplaneringen.
Under området ”Boende” anges som strategiskt vägval för samhällsplaneringen att
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1196

”verka för områden med blandade bostadsformer”. Utöver att låta helt nya områden
utvecklas med bostäder i olika upplåtelseformer är även strategisk förtätning av
befintliga bostadsområden av betydelse för möjligheter till integration. Strategisk
förtätning kan exempelvis innebära komplettering med nya upplåtelseformer eller
bostadstyper inom ett homogent bestånd för att motverka en ökad segregation. Det
kan också innebära, som beskrivs inom området ”Socialt sammanhang”, att etablera
och planera för mötesplatser i områden där möjligheten för ökad integration är som
störst, i stad såväl som på landsbygd. Här bör, för att kunna planera för rätt åtgärder,
också de samhällsplanerande verksamheterna verka nära civilsamhället. Det kan
exempelvis ske genom utvecklade former av medborgardialog som ligger utanför de
formaliserade och lagstadgade samrådsprocesserna. Ett sådant arbete kräver självklart
resurser, men torde i det långa loppet vara samhället till största gagn.
Utöver de strategiska planeringsfunktionerna har Samhällsbyggnadsförvaltningen en
central roll i mötet med medborgarna genom sitt myndighetsarbete. Där borde
förvaltningens pågående arbete med förbättrad service och digitalisering belysas
tydligt även ur ett integrationsperspektiv. I förslaget till strategi lyfts
samhällsinformationen specifikt som ett utvecklingsområde inom området ”Hälsa
och sjukvård” men det gäller i lika hög grad övrig myndighetsinformation,
exempelvis inom samhällsbyggnadsområdet. Detta borde nämnas tydligare i strategin.
Under områdena ”Arbete” och ”Socialt sammanhang” ska nämnas att
samhällsbyggnadsförvaltningen ser som en viktig uppgift att kunna fungera som en
introducerande arbetsplats för nyanlända, gärna i samarbete med andra
organisationer och myndigheter. Ett exempel på en sådan introducerande samverkan
är Stockholms universitets program ”Korta vägen”, där
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016 tog emot en nyanländ syrisk arkitekt som sedan
fått fortsatt arbete på förvaltningen. Ett fortsatt strategiskt arbete med att hitta
samarbetsformer för att smidigt kunna slussa in och därmed möjliggöra för snabbare
integration av nyanlända är prioriterat av förvaltningen.
Slutligen ser också Samhällsbyggnadsförvaltningen sin tydliga roll som
samverkanspartner i integrationsarbetet. Att på olika sätt introducera förvaltningens
arbete och tillsammans med andra verksamheter, organisationer och aktörer verka
för ömsesidig kulturell förståelse och ökad integration är en utgångspunkt som är
vägledande redan idag. Med en antagen gemensam strategi kan detta arbete ges
ytterligare kraft inför framtiden.

Beslutsunderlag

Förslag till remissversion ”Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020”, 2017-02-28
Följebrev till remissutskick Integrationsstrategi, 2017-04-28
Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
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Tjänsteskrivelse
BN 2017/550
7 juni 2017

Anders Rahnberg

Byggnadsnämnden

Adress- och namnärende, AMMONITGATAN i kv Visby
Bläckfisken 1
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att vägnamnet Ammonitgatan fastställs.
• Tillverkning och uppsättning av vägnamnskyltar och kostnaden för detta ska
ombesörjas av fastighetsägare eller samfällighetsförening
•

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

Bedömning

Med anledning av upprättad detaljplan för Visby Bläckfisken 1 med syfta att tillskapa
flerbostadshus uppkommer behovet av gatunamn och adresser inom detaljplanen.
Det föreslagna gatunamnet har funnits med i kartan under hela detaljplaneprocessen
och inga invändningar har framförts.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att gatunamnet kan fastställas.
Bakgrund

Området ligger i den norra delen av Visby, intill det nuvarande bostadsområdet
Norderbacka. I detaljplanen för Norderbacka redovisas att Sjöliljegatan föreslås
förlängas genom kvarteret Bläckfisken.
Då olika typer av fossiler förekommer i kvarters- och gatunamn inom Norderbacka
föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen ett gatunamn knutet till samma tema Ammonitgatan
Ammonit
Ammoniter är en utdöd underklass av bläckfiskar. De levde från ungefär 400 till 65
miljoner år sedan. De levde i grunda hav och många var bra på att simma.
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Man känner till cirka 5 000 arter av varierande storlek, från en centimeter till 2.5
meter i diameter. Ammoniterna hade oftast ett i en plan spiral hoprullat skal av
aragonit, som var delat i flera kamrar av tvärväggar, där själva djuret fanns i den
yttersta.
De hade lock som kunde stänga till boningskammaren, det kunde vara ett sorts lock
kallat aptychus som bestod av två lockhalvor eller ett ”odelat” lock kallat anaptychus.
Stora polerade exemplar är kända för dess estetiska och vetenskapliga värde.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Anders Rahnberg
Enhetschef

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Sökande
Eva Werkelin/plan
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Tjänsteskrivelse
BN 2017/552
7 juni 2017

Anders Rahnberg

Byggnadsnämnden

Namnärende, parknamn, Visby Svartbrodern 2
Förslag till beslut

•

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att parknamnet på Visby Svartbrodern 2
fastställs till Rådstuguparken.

•

Tillverkning och uppsättning av namnskyltar och kostnaden för detta skall
ombesörjas av Region Gotland.

Bedömning

Med anledning av att fastigheten Visby Svartbrodern 2 har iordningsställts till
parkmark enligt detaljplanen för Visby innerstad uppkommer behovet av
namnsättning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår parknamnet Rådstuguparken.
Bakgrund

I mitten av 1700-talet omnämns kvarteret som Rådstugan. På nuvarande Visby
Svartbrodern 2 i kvarterets östra del låg vid denna tid stadens rådhus. Byggnaden
som användes som rådhus inköptes år 1730 av Visby stad från rådmannen Jacob
Gieddas dödsbo. Huset var i två våningar och byggt under medeltiden. Här
disponerade rådet övervåningen medan undervåningen fungerade som arrestlokaler
Rådstugan var liten och trång och när borgmästare Langes byggnad blev ledig 1787
kunde rådet flytta in i ändamålsenliga och ståndsmässiga lokaler.
Därefter rymde byggnaderna på Svartbrodern 2 stadens spruthus, arrester och
vaktmästarbostad. De fick sedan delvis förfalla och revs 1861, då man beslöt att
anlägga en plantering med stora träd på platsen.
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Tjänsteskrivelse
BN 2017/552

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Anders Rahnberg
Enhetschef

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Pernilla Johansson, TKF
Sökande
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2016/9921
22 maj 2017

Monica Tingström

Byggnadsnämnden

VISBY ARTILLERIET 1:33
Upprättande av detaljplan - Del av Visby Artilleriet 1:33 - Stora
Törnekvior
Förslag till beslut

Beslut om antagande
• Byggnadsnämnden antar detaljplanen, daterad 2017-05-03, (enligt reglemente RF
2015-03-30 § 143)
• Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sammanfattning

Syftet med planläggningen är att möjliggöra utbyggnad av Stora Törnekvior fram till
cirkulationsplatsen Stenhuggaren på Visbyleden enligt fördjupad översiktsplan för
Visby. Gatan är utbyggd enligt de antagna detaljplanerna för kv Sergeanten och
Adjutanen på A7-fältet.
Bebyggelsetrycket inom A7-området är mycket högt och det är viktigt att
utbyggnaden av gatan kan genomföras snarast för att avlasta trafiken på Allégatan
och Follingboväg.
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Ärendebeskrivning

Förutsättningar

A7-fältet är under utbyggnad och kommer att bebyggas med ca 700 bostäder. Stora
Törnekvior är delvis utbyggd. För att slutföra utbyggnaden fram till cirkulationen vid
kv. Stenhuggaren på Visbyleden behöver återstående del detaljplaneläggas.
Planförhållanden m m

För området gäller fördjupad översiktsplan för Visby, antagen 2009-12-14, KF § 172.
I översiktaplanen anges att bebyggelseområdena ska trafikmatas genom ”silning” i ett
traditionellt gatunät med anslutningar till Follingboväg, Allégatan och Visbyleden.
För östra delen av Stora Törnekvior gäller ingen detaljplan.
Miljökonsekvensbeskrivning

En översiktlig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) daterad 1994-11-01 har gjorts i
samband med den fördjupade översiktsplanen för A7-fältet (antagen av KF 1996-0212). Region Gotland bedömer att MKBn till största delen är aktuell varför en ny
miljöbedömning med MKB inte har gjorts.

Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2016-12-07, § 238, med beslut om
planuppdrag.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan, daterat 201701-25.
Syftet med planläggningen är att möjliggöra utbyggnad av Stora Törnekvior fram till
cirkulationsplatsen Stenhuggaren på Visbyleden enligt fördjupad översiktsplan för
Visby.
Samråd

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2017-02-08, § 13 , med beslut om
samråd.
Samråd har genomförts med planförslaget daterat 2017-01-25. De yttranden som
inkommit finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter och de åtgärder som dessa har föranlett har redovisats i en
samrådsredogörelse.
Följande ändringar av förslaget har skett:
•

Beskrivningen har kompletterats angående det rörliga friluftslivet.

•

Beskrivningen har kompletterats angående infrastrukturfrågor och
trafikbuller.

•

Redaktionella ändringar har gjorts i beskrivningen och på plankartan.
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Granskning

Planförslaget, daterat 2017-05-03, har varit utsänt för granskning under tiden fr o m
2 maj t o m 19 maj 2017. De yttranden som inkommit finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna yttranden har inte föranlett några ändringar av detaljplaneförslaget, daterat
2017-05-03.
Bedömning

Detaljplaneförslaget är förenligt med den fördjupade översiktsplanen för Visby. De
yttranden som kommit in under granskningstiden har inte föranlett några ändringar
av planförslaget. Detaljplanen föreslås antas.

Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2017-05-22
Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Monica Tingström
Fysisk planerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Sökande
SBF, Mark & stadsmiljö, Jenny Iversjö
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/734
7 juni 2017

Christian Björkman

Byggnadsnämnden

VISBY PILHAGEN 1:2
Begäran om planbesked - Pilhagen 1:2
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra i
detaljplan 09-VIS-392, Visby inom Gråboområdet (STG 1665 FMM), laga kraft
1982-11-23, gällande fastighet Visby Pilhagen 1:2 och 1:3 för att möjliggöra en
utbyggnad av befintligt ställverk, flytt av befintlig telemast samt anläggande av ny
anslutningsväg enligt kap 5 § 2 Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900).

•

Byggnadsnämndens kostnader ska regleras i plankostnadsavtal med sökanden.
Ordföranden undertecknar plankostnadsavtalet.

•

Byggnadsnämnden tar inte ställning till exploateringens omfattning.

•

Förslag till detaljplan bedöms inte få några regionalekonomiska konsekvenser.

Avgift

Planbeskedsavgift
Totalt

15000 kronor
15000 kronor

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

Begäran om planbesked för ändring av gällande detaljplan, 09-VIS-392, inkom till
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-03-15 i syfte att planlägga för nytt utökat läge
för ställverk, omplacering av mobilmast och anläggning av ny anslutningsväg till
Jungmansgatan på rubricerad fastighet, Visby Pilhagen 1:2. Sökande, Gotlands Elnät
AB, anger att projektets övergripande syfte är att säkra kraftförsörjningen i Visby.
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Planområdet som helhet omfattar ca 41 000 kvadratmeter varav det inhägnade
transformatorsområdet idag utgör ca 1665 kvm. Efter genomförande avses
transformatorsområdet omfatta ca 3780 kvm. Utökningen avses ske främst i västlig
riktning längs med Visbyleden vilket innebär att befintligt avstånd till
bostadsbebyggelse eller påvisat område för rödlistad art inte påverkas. Genom att
fastställa mastens nya placering i detaljplanen kan den också eventuellt delvis döljas
bland befintliga träd. Den nya anslutningsvägen till transformatorsområdet avses
flyttas ca 15 meter söderut från befintlig anslutning till Jungmansgatan vilket inte
bedöms utgöra någon påverkan på trafiksäkerheten.
Så länge de krav som framförts från Miljö- och Hälsoskyddsenheten samt Tekniska
förvaltningens Mark & Stadsmiljöenhet möts förordar
Samhällsbyggnadsförvaltningen positivt planbesked.
Ärendebeskrivning

Förutsättningar

I beskrivningen till gällande detaljplan, 09-VIS-392, laga kraft 1982-11-23, anges att
planen är framtagen för att fastställa det då redan befintliga läget för
transformatorstationen. Planområdet ingick då delvis i dispositionsplan samt
generalplanerevidering för Terra Nova och Yttre Furulund, antagen KF 1978-11-13 §
361. För del av planområdet gällde stadsplan fastställd 1978-01-26. För övrig del
gällde utomplansbestämmelser sedan 1964-01-01.
Strax öster om transformatorsområdet har Rödlistad art, Övriga_NtVuRe – rödlistad
fjäril 14990 och 14181 påträffats.
Planförhållanden

Översiktsplan Bygg Gotland 2025, antagen av KF 2010- 06-14 § 79. Aktualitetsförklarad
av RF 2014-06-16 § 97. Anger befintliga fördjupade översiktsplaner.
Fördjupad översiktsplan Hela Visby 2025, antagen av KF 2009-12-14 § 172. Anger Natur
eller Parkmark med stor lokal betydelse.
Detaljplan (stadsplan) 09-VIS-392, Visby inom Gråboområdet (STG 1665 FMM), Laga
kraft 1982-11-23. Anger transformatorstation, park eller plantering (med gångväg) samt
ledningsområde inom förfrågat planområde. Planområdet som helhet innefattar också
specialområde gatutrafik för Visbyleden.
Remisser och grannar

Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet miljö- och hälsoskydd:
• Ställverket ska utformas så att buller från verket inte överskrider 40 dBA vid
närmaste bostäder.
• Den elektromagnetiska strålningen från ställverket och tillhörande installationer
ska inte överstiga Strålskyddsmyndighetens rekommendationer i rapporten
Magnetfält i bostäder 2012:69 och allmänna råd SSMFS 2008:18.
• Ställverket ska utformas så att transformatorerna står invallade i en helt tät
invallning som täcker hela volymen transformatorolja.
• Markarbeten på platsen ska i övrigt ske med allmän uppmärksamhet på
eventuella föroreningar. Om ni upptäcker en förorening på fastigheten och
föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön
skall ni genast underrätta miljö och hälsoskydds-nämnden om detta enligt 10 kap
11 § i miljöbalken.
Teknikförvaltningen, vatten och avfallsenheten:
VA avdelningen har inget anföra eller kommentera till rubricerat ärende.
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Teknikförvaltningen, mark & stadsmiljöenheten:
• Genomförande av detaljplanen medför att del av Region Gotlands fastighet
Visby Pilhagen 1:3 genom fastighetsreglering ska föras över till Pilhagen 1:2.
Detta förutsätter att regionen och sökanden kommer överens om ett skäligt
markpris.
• Den nya placeringen av den befintliga mobilmasten tillhörande Tele 2 bör
eventuellt omfattas av detaljplanen. Markavtal måste upprättas mellan Region
Gotland och Tele 2.
• En vegetationsridå bör anläggas längs planområdets sydöstra sida, mellan
ställverket och Visbyleden. I övrigt inga synpunkter.
Trafikverket:
Trafikverket har inget att erinra mot att planbesked ges men anser att Luftfartsverket
och Försvarsmakten skall remitteras i planskedet gällande bland annat mastens höjd.
Om ovanstående beaktas och vi remitteras i planskedet har vi inget att erinra mot att
planbesked ges.
Räddningstjänsten:
Ingen erinran.
Miljökonsekvensbeskrivning

Behovet av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att beaktas under
planarbetet.
Bedömning

I beskrivningen till den nu gällande detaljplanen, 09-VIS-392, laga kraft 1982-11-23
anges att planen är framtagen för att fastställa det då redan befintliga läget för
transformatorstationen. Transformatorsområdet utökas med ca 2115 kvm till ca 3780
kvm, fastställer ny placering för befintlig mobilmast samt ny anslutningsväg till
Jungmansgatan. Utökningen avses att ske i västlig riktning längs med Visbyleden på
vad som idag är park- eller plantering (med gångväg), samt delvis i redan befintlig
ledningsgata. Det befintliga avståndet till bostadsbebyggelse eller påvisat område för
rödlistad art påverkas inte. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser därför att åtgärden
inte kommer innebära någon betydande påverkan på det lokala friluftslivet eller på
möjligheten för de boende i området att uppleva närhet till natur.
Samhällbyggnadsförvaltningens bedömning är därför att åtgärden är förenlig med
den fördjupade översiktsplanen för Visby.
Så länge de krav som framförts från Miljö- och Hälsoskyddsenheten samt Tekniska
förvaltningens Mark & Stadsmiljöenhet möts förordar
Samhällsbyggnadsförvaltningen positivt planbesked.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen kan hanteras med begränsat
standardförfarande då den är förenlig med kommunens översiktsplan och saknar
betydande intresse för allmänheten. Det innebär att ifall planförslaget kan godkännas
av samtliga i samrådskretsen behöver förslaget inte lyftas till granskning utan
Byggnadsnämnden antar detaljplanen enligt delegationsordning direkt efter samråd.
Underlåtelse att svara i samrådet innebär inte ett godkännande enligt förfarandet.
Samtliga i samrådskretsen skall godkänna planförslaget. När samrådskretsen har
godkänt förslaget till detaljplan ska kommunen sammanställa ett
granskningsutlåtande som ska innehålla information om att samrådskretsen godkänt
förslaget samt synpunkter från samrådet.
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Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2017-06-07
Ansökan, 2017-03-15
Karta 1:500, 2017-03-15
Karta 1:1000, 2017-03-15

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Christian Björkman
Fysisk Planerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Att: Michael Dunér, Box 1095, 62121 Visby
Sökande
Gotlands Elnät AB, Box 1095, 62121 Visby
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Stina Wester

Byggnadsnämnden

VISBY TÄRNAN 24
Begäran om planbesked - Visby Tärnan 24
Förslag till beslut

1. Byggnadsnämnden lämnar positivt planbesked enligt 5 kap 2 § Plan- och
bygglagen (2010:900) och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan för fastighet för att möjliggöra bostadsbebyggelse.
2. Byggnadsnämndens kostnader ska regleras i plankostnadsavtal med sökanden.
Ordföranden undertecknar plankostnadsavtalet.
3. Byggnadsnämnden tar inte ställning till exploateringens omfattning.
4. Förslag till detaljplan bedöms inte få några regionalekonomiska konsekvenser.

Avgift

Planbeskedsavgift
Totalt

15 000 kronor
15 000 kronor

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

Sammanfattning

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-02-27 med
önskan om att ändra detaljplan för att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheten
Visby Tärnan 24. Ansökan innefattar bostadsbebyggelse i form av en påbyggnad med
ytterligare två våningar på befintligt byggnad som idag innehåller butiker/galleria.
Förslaget redovisar en påbyggnad med tre huskroppar mot Österväg. Mot Iregatan i
norr placeras en fyra våningar hög lamellbyggnad för bostäder och med möjlighet till
lokaler i bottenplan. Sammanlagt redovisas 43 lägenheter i varierade storlekar.
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Parkering föreslås ske under mark inom fastigheten. Nuvarande handelsytor ska
finnas kvar.
Ansökan följer intentioner i fördjupad översiktsplan för Visby samt planprogram för
Östercentrum. Förslaget ska anpassas till den helhetslösning för Östercentrum som
arbetas fram i samband med projektet Levande stadskärna. All parkering ska i första
hand ordnas inom fastigheten. Byggnaders placering, utformning och omfattning får
utredas vidare under planarbetet. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att
inkommen ansökan prövas genom detaljplaneläggning.
Ärendebeskrivning

Bakgrund

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-02-27 med
önskan om att ändra detaljplan för att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheten
Visby Tärnan 24. Planansökan avser en planändring för att möjliggöra
bostadsbebyggelse i form av en påbyggnad med ytterligare två våningar på befintligt
byggnad som idag innehåller butiker/galleria. Förslaget redovisar en påbyggnad med
tre huskroppar mot Österväg. Mot Iregatan i norr placeras en fyra våningar hög
lamellbyggnad för bostäder och med möjlighet till lokaler i bottenplan. Sammanlagt
redovisas 43 lägenheter i varierade storlekar. Parkering föreslås ske under mark inom
fastigheten. Nuvarande handelsytor ska finnas kvar.
Planförhållanden

Översiktsplan Bygg Gotland 2025, antagen av KF 2010- 06-14 § 79.
Aktualitetsförklarades av RF 2014-06-16 § 97. Översiktsplanen anger: område med
detaljplaner och befintlig fördjupad översiktsplan.
Fördjupad översiktsplan Hela Visby 2025, antagen av KF 2009-12-14, anger att:
Östercentrum med omnejd ska gestaltnings- och innehållsmässigt utvecklas till en del
av en naturlig, levande och livskraftig stadskärna för hela Visbyområdet.
Östercentrums koppling med innerstaden och Österport ska stärkas. Parkering och
bebyggelse söder om Jägargatan bör utformas så att det upplevs som en framsida och
inte en baksida av centrumbildningen. Förslagsvis skulle en affärsgata kunna
utvecklas mot parkeringsplatsen. Eventuellt kan ett parkeringsdäck integreras.
Bebyggelsen med företrädesvis bostäder och kontor, kan etappvis växa söderut med
inriktning att bilda en stadsfront längs den östra sidan av Kung Magnus väg.
Detaljplan. Fastigheten omfattas av detaljplan (Aktnr 09-P-43, antagen 1998-08-19.
Genomförandetiden slutade 2013-12-12.) För fastigheten Tärnan 24 anges
användningen handel.
Planprogram för Östercentrum, godkänd av BN 2013-12-12, anger komplettering med
bostadsbebyggelse med en variation i volym och höjd. I första hand
handel/verksamhet i bottenvåningar. Påbyggnader på befintliga byggnader kan göras.
Byggnadshöjd mot Österväg ska studeras. Varierad höjd 3-5 våningar.
Riksintressen
Fastigheterna omfattas av Riksintresse Rörligt friluftsliv (MB 4 kap 2 §)
Stoppområde för höga objekt, hindersfritt kring Visby flygplats, Försvarsmakten
Världsarvet Visby, Unesco
Heritage Impact Assessment (HIA) för planprogram för Östercentrum, 2015-12-14.
Fastigheten ligger i närhet till världsarvet Visby. I samband med planprogrammet
gjordes en HIA för att analysera förslagets påverkan på världsarvet. HIAn lyfter
bland annat att det är viktigt ur stadslandskapets läsbarhet att Österväg förstärks som
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infartsväg och handelsväg istället för att utformas som ett torg. Visbys bebyggelse har
historiskt sett vuxit fram längs infartsvägarna. En alltför stor exploatering och
dominanta inslag kommer att ha en stor negativ påverkan på världsarvet, framförallt
på ytorna närmast Kung Magnus väg. (Fastigheten Visby Tärnan 24 ligger inte
närmast Kung Magnus väg.)
Levande stadskärna – pågående projekt
I ett beslut i regionfullmäktige 2015-12-14 bifölls en motion om ”En levande
stadskärna” för Visby. Motionen omfattar ett uppdrag att skapa en vision för mötet
mellan Visby innerstad och ytterstad. Ledningskontoret gav 2016-97-21
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utföra förutsättningarna för ett projekt
i enlighet med motionen. Den första stadsvisionstudien är avgränsad till
Östercentrum och ska ligga till grund för kommande detaljplanearbeten och
markanvisningsprocesser. I detta pågående uppdrag arbetas med volymstudier,
gestaltningskoncept för bebyggelse, stadsmiljö och parkeringsstrategi.
Remisser och grannar

Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet Miljö- och hälsoskydd. Vid byggnation av bostäder på
platsen är det mindre lämpligt att ha kvar bensinstation och biltvätt på intilliggande
fastighet Tärnan 26 med risk för buller och lukt. Avstånd mellan
bensinstation/biltvätt och bostäder ska minst vara 50 meter. Miljökvalitetsnormen
för luft (partikelhalter PM10) överskrids i Visby vilket innebär hälsorisker i området
och kan innebära att platsen är olämplig för bebyggelse och långvarig exponering av
partiklar. Utomhusluftens kvalitet måste vara lämplig för bostäder. Mätningen sker
nära planområdet. Ett åtgärdsprogram har genomförts i väghållningen under våren
2017 för att minska partikelhalterna. Arbetet med åtgärdsprogrammet beräknas vara
slutfört i slutet av 2017.
Förordningen om trafikbuller (2015:216)ska följas.
Teknikförvaltningen, enhet beredning och projektering
Vid markarbeten och eventuella grundläggningsarbeten måste noggrann hänsyn tas
till VA ledningar i direkt närhet till fastighet. Anslutning till kommunalt vatten- och
avlopp. För att minska dagvattenbelastningen på våra ledningsnät och reningsverk så
är det synnerligen önskvärt att se över möjligheten till växtbeklädda tak för att
minska och dämpa avrinningen från ytorna och andra åtgärder positiva för
dagvattenhanteringen.
Räddningstjänsten ser inga hinder med ansökan om planbesked. Brandvatten finns idag
och behöver inte utökas.
Gotlands Elnät AB - GEAB. Elförsörjningen till denna fastighet är relativt stor idag
och antas öka vid en eventuell utbyggnad, detta medför att den befintliga
anläggningen troligen behöver revideras för att uppnå framtida försörjning krav till
våra abonnenter. Gotlands Elnät har en transformatorstation på fasigheten. GEAB
hade ett föreslag att flytta ut den på parkeringen men region Gotland gick inte med
på detta. GEAB måste komma åt sin transformatorstation med lastbil samt vid fel.
Om den planerade ombyggnationen blir av kommer GEAB:s station vara tvungen att
omplaceras. GEAB önskar att en plats kan reserveras för GEAB:s framtida
transformatorstation. Om ledningarna och transformatorstationen är i vägen för
byggnation mm, får fastighetsägaren bekosta ändringsarbetet.
Trafikverket är mycket positiv till möjliggörandet av fler bostäder inom tätorter då
bland annat befintlig kommunalservice och kollektivtrafik kan nyttjas på ett effektivt
sätt. Det framgår inte mer av handlingarna än att påbyggnaderna kommer att bli
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mellan 3-5 våningar. Trafikverket vill därför upplysa om att nya byggnadshöjder som
överstiger 20 m måste samrådas med Luftfartsverket och Swedavia i den fortsatta
planprocessen.
Teknikförvaltningen, enhet mark och stadsmiljö. All parkering ska i första and ordnas inom
fastigheten. I den mån detta inte kan ordnas utan parkering måste ske utanför
fastigheten, exempelvis genom anläggande av allmänt parkeringshus, ska exploatören
stå för sin del av kostnaderna. Parkeringsfrågorna m.m. ska regleras i
exploateringsavtal mellan regionen och exploatören. För rätta fullgörandet av sina
åtaganden skall exploatören hos regionen ställa säkerhet till ett värde motsvarande
kostnaderna för anläggande av infrastruktur, fastighetsbildning mm. Säkerheten ska
överlämnas till regionen före beslut tas i regionstyrelsen om godkännande av
exploateringsavtal. Med anledning av de förestående förändringarna inom
östercentrum måste ett helhetsgrepp tas för hela området rörande anläggande och
finansiering av framför allt parkeringsanläggningar och övrig allmän infrastruktur.
Miljökonsekvensbeskrivning

En behovsbedömning om behovet av miljöbedömning görs under planarbetet.
Bedömning

Ansökan följer intentioner i fördjupad översiktsplan för Visby samt planprogram för
Östercentrum. Förslaget ska anpassas till den helhetslösning för Östercentrum som
arbetas fram i samband med projektet Levande stadskärna. All parkering ska i första
hand ordnas inom fastigheten. Byggnaders placering, utformning och omfattning får
utredas vidare under planarbetet. Förslagets påverkan på världsarvet ska utredas och
kvalitéer i befintliga byggnader utefter Iregatan ska tas tillvara. För att minska
dagvattenbelastningen på ledningsnät och reningsverk så är det önskvärt att se över
möjligheten till växtbeklädda tak. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att
inkommen ansökan prövas genom detaljplaneläggning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen är av en sådan art att den
ska hanteras med utökat förfarande. Regionfullmäktige antar detaljplanen enligt
reglemente för byggnadsnämnden.
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Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2017-06-07
Ansökan, 2017-02-27

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Stina Wester
Fysisk planerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Visby Tärnan 24 AB, Norrlandsgatan 20 3 tr, 111 43 STOCKHOLM

Sökande
Visby Tärnan 24 AB, Norrlandsgatan 20 3 tr, 111 43 STOCKHOLM
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Stina Wester

Byggnadsnämnden

VISBY HÄLLARNA 1:7
Begäran om planbesked - Visby Hällarna 1:7
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden är inte beredd att ändra detaljplanen för berörd fastighet enligt 5
kap 2 § plan- och bygglagen (2010:900).

Avgift

Planbeskedsavgift
Totalt

9000 kronor
9000 kronor

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

Sammanfattning

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-02-21.
Ansökan avser att omvandla parkmark till kvartersmark och att tillskapa en byggrätt
för befintlig samlingslokal med tillhörande parkering. Befintlig samlingslokal/barack
avses inte att utökas men renoveras. Parkering förläggs längs den norra sidväggen av
befintlig byggnad.
I samband med hotellprojektet på fastigheten norr om, Visby Kransborren 1, har ett
flertal beslut fattats angående samlingslokalens varande på fastigheten. (Byggnaden
ägs av föreningen Flottans män). Marken har utarrenderats till föreningen Flottans
män sedan 1990 då Gotlands kommun köpte marken av Svenska staten. Avtalet med
föreningen är nu uppsagt men har förlängts med kortare intervaller t.o.m. 2017-0731.
Försvarsmakten menar att ett positivt planbesked skulle medföra risk för påtaglig
skada på riksintresse för totalförsvarets militära del som omfattas av sekretess.
Fastigheten är allmän mark och hänger samman med det grönstråk som löper från
Palissaderna och vidare till kvarnen Plågan. Det är viktigt att grönstråket mellan
Kokkolokkoskogen och Söderväg inte blockeras. Ur ett långsiktigt perspektiv kan
fastigheten behöva nyttjas till annan markanvändning än den som föreslås i aktuellt
ärende (kvartersmark för föreningslokal). Av den anledningen är område utpekat som
utredningsområde i FÖP Hela Visby. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser det inte
lämpligt att i detta läge omvandla allmän mark till en permanent lösning för
föreningslokal.
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Ärendebeskrivning

Bakgrund

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-02-21.
Ansökan avser att omvandla parkmark (allmän plats) till kvartersmark och att
tillskapa en byggrätt för befintlig samlingslokal med tillhörande parkering. Befintlig
samlingslokal/barack avses inte att utökas, men renoveras. Parkering förläggs längs
den norra sidväggen av befintlig byggnad.
1983 tecknar föreningen Flottans män arrendeavtal med Svenska staten om ett
område på ca 1 800 kvm av den fastighet som idag betecknas Visby Hällarna 1:7.
Arrendestället är avsett att användas för uppställning av föreningslokal. Marken ägs
sedan 1990 av region Gotland och arrenderas ut till föreningen Flottans män.
Byggnaden ägs av föreningen.
Planförhållanden

Översiktsplan Bygg Gotland 2025, antagen av KF 2010- 06-14 § 79.
Aktualitetsförklarades av RF 2014-06-16 § 97 anger område med detaljplan och med
befintlig fördjupad översiktsplan.
Fördjupad översiktsplan (FÖP) Hela Visby 2025, antagen av kommunfullmäktige 200912-14 § 172 anger att marken är en del av viktiga större parker och grönområden.
Fastigheten ligger inom stadsdelen Kopparsvik och enligt FÖP:en bör skogsområdet
bevaras till större delen då det utgör en förlängning av grönstråket från Palissaderna.
Grönområdet sträcker sig fram till kvarnen Plågan. Kvarnen är kulturhistoriskt
värdefull och bildar ett sammanhang med de två kvarnarna på andra sidan
Gutebacken. I övrigt för Kopparsvik anges att områdets strategiska läge i hamnens
närområde kan med fördel nyttjas för exempelvis hotell, kontor och/eller andra mer
människointensiva verksamheter. Området redovisas i FÖP:en som ett
utredningsområde, med undantag av området i korsningen Gute/Söderväg där en
detaljplan för hotelländamål vunnit laga kraft (Visby Kransborren 1).
Detaljplan. Fastigheten omfattas av detaljplan Södra delen av Hällarna i Visby, aktnr
0980K-A5/1968, antagen 1968-05-22, som anger parkmark och gatumark.
Fastigheten gränsar i norr till detaljplan för Visby del av Hällarna 1:7 (Kransborren 1)
med ändamål hotell och kontor (antagen år 2008-12-15). I den detaljplanen tydliggörs
vikten av ett sammanhängande promenadstråk till kvarnen Plågan. I
genomförandebeskrivningen omnämns marinstugan; ”för planens genomförande krävs ett
antal åtgärder som ligger utanför planområdet. Kommunen ser till att den byggnad som ligger strax
söder om planområdet flyttas eller rivs”
Riksintressen. Riksintresse rörligt friluftsliv (MB 4 kap 2§)
Stoppområde för höga objekt, Försvarsmakten
Samrådsområde för höga objekt, Försvarsmakten
Tidigare beslut
I samband med hotellprojektet på fastigheten norr om, Visby Kransborren 1, har ett
flertal beslut fattats angående samlingslokalens varande på fastigheten. (Byggnaden
ägs av föreningen Flottans män). Marken har utarrenderats till föreningen Flottans
män sedan 1990 då Gotlands kommun köpte marken av Svenska staten. Avtalet med
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föreningen är nu uppsagt men har förlängts med kortare intervaller t.o.m. 2017-0731.
TN 2008-08-27 § 201. Föreningen inkommer 2008-06-17 med begäran om
ytterligare förlängning av arrendeavtalet. Tekniska nämnden beslutar att avslå denna
begäran men att förvaltningen i diskussion med Föreningen och
hotellentreprenörerna ska samordna flytten med hotellbyggnationen. Av den
anledningen har avtalet förlängts med kortare intervall.
TN 2012-05-30 § 129: Flottans Män ansöker om ett 10-årigt arrendeavtal. Ansökan
avslås med hänvisning till tidigare beslut TN 2008-08-27 § 201.
RF 2014-02-20 § 12: Motion om att byggnadsnämnden ska få i uppdrag att planera
för marinstugans fortsatta lokalisering i området och att tekniska nämnden ges i
uppdrag att teckna hyresavtal/arrendeavtal med föreningen. Motionen avslås men
Regionfullmäktige påpekar att Samhällsbyggnadsförvaltningen (nuvarande
teknikförvaltningen) har rätt att inom ramen för delegation till tekniska nämnden
förlänga hyresavtalet och Samhällsbyggnadsförvaltningen uppmanas att se över
möjligheterna till annan placering.
Remisser och grannar

Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet Miljö- och hälsoskydd. Befintlig samlingslokal/barack
är registrerad som PCB-objekt men det har inte inkommit någon dokumentation på
att det finns PCB i byggnaden. Detta bör utredas ytterligare innan åtgärder på
byggnaden utförs.
Trafikverket noterade att befintlig anslutning till Södervägen till området för aktuell
planansökan för Flottans män hamnat inom detaljplanen för Kransborren 1.
Trafikverket skulle rekommendera att denna anslutning samordnas mellan
planområdena för att begränsa antalet anslutningar till Söderväg i syfte att främja
framkomlighet och trafiksäkerheten rent generellt.
Teknikförvaltningen, enhet mark-och stadsmiljö. Området upplåts för närvarande till
föreningen Flottans män, vilka äger den på platsen befintliga byggnaden. Avtalet med
föreningen är uppsagt men har förlängts t.o.m. 2017-07-31. Syftet med planansökan
är att ändra användningen från allmän plats till kvartersmark och att bilda en fastighet
vilken ska upplåtas till föreningen. Förvaltningen anser att om fastigheten ska
upplåtas eller säljas ska det vara till marknadsmässigt pris. Om regionen har för avsikt
att försälja området får beslut tas av regionstyrelsen.
För att öka markens flexibilitet och värde bör användningen inte begränsas till ”övrig
mark”. Parkering ska ordnas inom den bildade fastigheten. Grönstråket mellan
Kokkolokkoskogen och Söderväg får inte blockeras. Vid detaljplaneläggning bör det
beaktas att en framtida eventuell försäljning av Plågan 1 medför att behov av ytor för
angöring och parkering.
Försvarsmakten. Försvarsmakten har erinran mot att ett positivt planbesked ges i
rubricerade ärende. Ett positivt planbesked skulle medföra risk för påtaglig skada på
riksintresse för totalförsvarets militära del som omfattas av sekretess.
Bedömning

Ett flertal beslut rörande föreningens arrende på fastigheten visar på en politisk vilja
att byggnaden inte ska vara kvar på fastigheten, (exempelvis: TN 2008-08-27 § 201,
TN 2012-05-30 § 129, RF 2014-02-20 § 12). I genomförandebeskrivningen till
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detaljplanen för Visby Kransborren 1 (fastigheten direkt norr om aktuellt område)
omnämns samlingslokalen/baracken; ”för planens genomförande krävs ett antal åtgärder som
ligger utanför planområdet. Kommunen ser till att den byggnad som ligger strax söder om
planområdet flyttas eller rivs”.
Avtalet med föreningen är nu uppsagt men har förlängts med kortare intervaller
t.o.m. 2017-07-31.
Försvarsmakten har intressen i direkt anslutning till berörd fastighet och meddelar i
sitt remissyttrande att ett positivt planbesked skulle medföra risk för påtaglig skada
på riksintresse för totalförsvarets militära del som omfattas av sekretess.
Fastigheten är idag allmän mark och området hänger samman med det grönstråk som
löper från Palissaderna och vidare till kvarnen Plågan, vilket är utpekat som viktigt
parkstråk/ grönområde i fördjupad översiktsplan för Visby 2025. Det är viktigt att
grönstråket mellan Kokkolokkoskogen och Söderväg inte blockeras. Området är
även utpekat som utredningsområde i fördjupad översiktsplan för Visby. Ur ett
långsiktigt perspektiv kan fastigheten behöva nyttjas till annan markanvändning än
den som föreslås i aktuellt ärende (kvartersmark för föreningslokal).
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser det inte lämpligt att i detta läge omvandla
allmän mark till en permanent lösning för föreningslokal och föreslår att
byggnadsnämnden ger ett negativt planbesked.
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Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2017-06-07
Ansökan, 2017-02-21

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Stina Wester
Fysisk planerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Flottans Män Gotland, Olof Berglund, Dalhem Dungårde 160, 62256 DALHEM
Sökande
Flottans Män Gotland, Olof Berglund, Dalhem Dungårde 160, 62256 DALHEM
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Stina Wester

Byggnadsnämnden

VISBY ORDBOKEN 5 och 11
Planbesked för Visby Ordboken 5 och 11
Förslag till beslut

1. Byggnadsnämnden lämnar positivt planbesked enligt 5 kap 2 § Plan- och
bygglagen (2010:900) och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan för fastighet för att möjliggöra bostadsbebyggelse.
2. Byggnadsnämndens kostnader ska regleras i plankostnadsavtal med sökanden.
Ordföranden undertecknar plankostnadsavtalet.
3. Byggnadsnämnden tar inte ställning till exploateringens omfattning.
4. Förslag till detaljplan bedöms inte få några regionalekonomiska konsekvenser.

Avgift

Planbeskedsavgift
Totalt

15 000 kronor
15 000 kronor

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

Bakgrund

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggandsförvaltningen 2017-03-22 med
önskan om att ändra detaljplan för att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheterna
Visby Ordboken 5 och 11. Planansökan avser planändring för att möjliggöra
byggande av flerbostadshus. Förslaget redovisar en byggnad med 5 våningar mot
Stenkumla väg. Detta för att skapa en tyst sida mot gård och uteplats. På gården
(östra delen av fastigheten) placeras bostadshus i tre våningar. Parkering föreslås ske
under mark. Kontorslokaler i markplan mot Stenkumla väg.
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Planförhållanden

Översiktsplan Bygg Gotland 2025 antagen av KF 2010-06-14 § 79 (aktualitetsförklarad av
RF 2014-06-16 §97) anger: område med detaljplaner och befintlig fördjupad
översiktsplan.
Fördjupad översiktsplan Hela Visby 2025, antagen av KF 2009-12-14, anger att området i
huvudsak ska användas för bostäder.
Detaljplan. Området är detaljplanelagt för handelsändamål. För fastigheten Ordboken
11 gäller detaljplan, aktnr 09-VIS-633, antagen 1994-04-27 och för Ordboken 5 gäller
aktnr 09-P-25 antagen 1996-08-14. (Genomförandetiderna för båda detaljplanerna
har gått ut).
Riksintressen. Fastigheterna omfattas av Riksintresse Rörligt friluftsliv (MB 4 kap 2 §)
Stoppområde för höga objekt, hindersfritt kring Visby flygplats, Försvarsmakten
Remisser och grannar

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Räddningstjänsten, ser inget hinder med begäran om
planbesked. Brandvattenförsörjningen finns idag och behöver sannolikt inte utökas.
Gotlands energi AB - GEAB har inget att erinra i detta ärende.
FTI AB (förpacknings- och tidningsinsamling), behov av återvinningstation i området i dag
och behovet blir större med fler bostäder.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet miljö- och hälsoskydd vill påtala att området kring
aktuella fastigheter, på samma sida av Stenkumlaväg, mestadels består av
enfamiljshus. Om detaljplanen ska ändras är det viktigt att ändringen inte medför
olägenhet för omgivande fastigheter. Byggnader ska placeras och utformas på så sätt
att vägtrafikbuller inte överskrider: 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads
fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats.
Om 55 dBA ändå överskrids ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en
sida där 55 dBA inte överskrids vid fasad. Buller inomhus bör inte överskrida 30
dBA ekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå.
Teknikförvaltningen, enhet beredning och projektering. Fastigheten kan kopplas till regionens
vatten- och avloppsnät.
Teknikförvaltningen, enhet mark- och stadsmiljö: All boendeparkering ska ordnas inom
fastigheterna. De fastighetsrättsliga och trafikmässiga konsekvenser som
kantstensparkering för besök- och kundparkering medför och om en sådan lösning
kan godtas får utredas under planprocessen. Eventuellt måste exploateringsavtal
upprättas mellan region och exploatören. I sådana fall ska exploatören för det rätta
fullgörandet av sina åtaganden eventuellt ställa säkerhet till ett värde motsvarande
kostnaderna för anläggande av nödvändig infrastruktur, eventuell fastighetsbildning
mm. Säkerheten ska överlämnas till regionen före beslut tas i regionstyrelsen om
godkännande av exploateringsavtal.
Miljökonsekvensbeskrivning

En behovsbedömning kommer att göras under planarbetet.
Bedömning

Bostadsbebyggelse på platsen följer intentionerna i fördjupad översiktsplan för Visby
2025 då den anger att området i huvudsak ska användas för bostäder. Bebyggelsens
omfattning och parkeringslösningar får utredas vidare under planarbetet.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att inkommen ansökan prövas genom
detaljplaneläggning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen kan hanteras med
standardförfarande då den är förenlig med kommunens översiktsplan och saknar
betydande intresse för allmänheten. Byggnadsnämnden antar detaljplanen enligt
delegationsordning
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
BN 2017/825

Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2017-06-07
Ansökan, 2017-03-22

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Stina Wester
Fysisk planerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Gotland Murgrönan Fastighets AB, Peter Nilsson, Box 1296, 62123 Visby
Sökande
Gotland Murgrönan Fastighets AB, Peter Nilsson, Box 1296, 62123 Visby
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2012/1101
7 juni 2017

Sara Lindh

Byggnadsnämnden

VISBY JÄRNVÄGEN 4
Upprättande av detaljplan för Visby Järnvägen 4
Granskning
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska ställa ut planförslaget, daterat 2017-06-07, för
granskning enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen.
Sammanfattning

Planens syfte är att möjliggöra ett hållbart, grönt bostadsområde med hög
arkitektonisk kvalitet som respekterar och berikar omgivningen. Bebyggelsen ska
bidra till ett värdigt möte mellan ytter- och innerstaden genom att förstärka
ytterstadens struktur och stadsmässighet. Planen möjliggör cirka 20 lägenheter
fördelade i ett flerbostadshus och 6 stadsradhus på mark som idag används som
parkering.
Detaljplanen har föregåtts av ett detaljplaneprogram och en markanvisningstävling.
Byggnadsnämnden tog beslut om samråd 2017-03-08. Planförslaget var på samråd
under tiden 15 mars tom 10 april 2017. Under samrådstiden inkom 8 yttranden. I
samrådsredogörelsen redovisas en ämnesvis sammanfattning av de inkomna
yttrandena, förvaltningens ställningstagande och förslag på ändringar. De inkomna
yttrandena i sin helhet finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Synpunkter har kommit in som berör fastighetsfrågor, buller, föroreningar och
ledningar. Länsstyrelsen hade bland annat synpunkter på förlagets påverkan på
riksintresset för Visby innerstad samt påverkan på den närliggande allén.
Inkomna synpunkter föreslås leda till följande ändringar:
 Plankartan kompletteras med en bestämmelse som säkerställer god ljudnivå i
flerbostadshuset.
 Förgårdsmarken till flerbostadshusen ökas med cirka tre meter.
 Bestämmelser för allmänt tillgängligt område (x-område) och fasader revideras.
 Ett markreservat (u-område) för fjärrvärmeledningar läggs till på kartan.
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Tjänsteskrivelse
BN 2012/1101

Planbeskrivningen kompletteras med ett fotomontage samt ett utvecklat
resonemang kring hur planen påverkar det närliggande riksintresset Visby
innerstad.
Planen kompletteras med ett förtydligande kring att det finns kapacitet att lösa de
boendes behov av dricksvatten och avlopp.
Planens syfte utvecklas.
Kapitel om buller uppdateras.
Planen kompletteras med mer information om allén längs med Peder Hardings
väg.

Bedömning

Föreslagna ändringar medför begränsade förändringar på det tidigare förslaget och
följer syftet med planläggningen. Förvaltningen bedömer att förslaget kan skickas ut
för granskning.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse granskning
Plankarta med granskningsförslag
Planbeskrivning med granskningsförslag
Samrådsredogörelse
Inkomna yttranden i sin helhet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sara Lindh
Planarkitekt

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

2 (2)

Förslag till detaljplan för

Järnvägen 4
Region Gotland

Granskningshandling
Ärendenr: 2012/1101
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-06-07

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
GRANSKNING
2012/1101
Järnvägen 4
2017-06-07
____________________________________________________________________________________________

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

__________________________________________________________________________________
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HUVUDDRAG
Handlingar
Planhandlingar
Planbeskrivning
Plankarta
Övriga handlingar
Behovsbedömning
Samrådsredogörelse
Miljöteknisk markundersökning (pågående)
Förfarande
Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med normalt planförfarande då
samhällsbyggnadsförvaltningen anser att:
• Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens
granskningsyttrande
• Förslaget inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av
stor betydelse
• Förslaget inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland i
samband med att planprogrammet för Järnvägen godkändes 2013-12-12 §278.
Beslut om samråd fattades av byggnadsnämnden 2017-03-08. Planförslaget
var på samråd under tiden 15 mars tom 10 april 2017.
Planens huvuddrag
Planen möjliggör cirka 20 lägenheter fördelade i ett flerbostadshus och 6
stadsradhus.
Planens syfte & stadsbyggnadsvision
Planens syfte är att möjliggöra ett hållbart, grönt bostadsområde med hög
arkitektonisk kvalitet som respekterar och berikar omgivningen. Bebyggelsen
bidrar till ett värdigt möte mellan ytter- och innerstaden genom att förstärka
ytterstadens struktur och stadsmässighet.
Begreppet hög arkitektonisk kvalité ska i detta sammanhang tolkas som
identitetsskapande arkitektur, byggnader ska vara hållbara över tid och
relatera till Gotland. Det innebär gedigna material som ger utryck av äkthet,
samt volymer som relaterar till gotländsk byggnadstradition.

Bedömning av miljöpåverkan
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att ett genomförande av
förslagen plan inte medför en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar
regionens bedömning i ett yttrande daterat 2017-01-12. Beslut om
behovsbedömning togs av byggnadsnämnden den 8 mars 2017, i samband
med beslut om samråd.

__________________________________________________________________________________
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PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet ligger vid korsningen mellan Peder Hardings väg och
Mejerigatan, strax sydost om Söderport.

Areal
Planområdet omfattar cirka 4000 m2
Markägoförhållanden
Marken ägs av Region Gotland, intentionen är att marken ska säljas efter
bygglovsgivning.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Enligt översiktsplanen (Bygg Gotland) ska staden byggas ut genom att länkas
ihop och byggas samman. Ny bebyggelse ska ansluta till den befintliga
bebyggelsen. Den byggda miljön ska utvecklas i samspel mellan bevarande och
nyskapande med utgångspunkt i stadens form, skala och uttryck.
I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet – Hela Visby, antagen av
kommunfullmäktige 2009-12-14 § 172 anges för planområdet blandad
användning. Kvarteret Järnvägen ligger i zonen där ”ytterstaden möter
innerstaden”, där man ser positivt på en förändring. En målsättning är bland
annat att upplevelsen av Solbergagatan som trafikled ska minska och ges mer
karaktär av stadsgata. Det är också angeläget att tydliggöra öppenheten mot
innerstaden och upplevelsen av muren. Detta kan göras genom att skapa stråk
och tydliga gaturum.
Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktplanens och den fördjupade
översiktsplanens intentioner.
__________________________________________________________________________________
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Utdrag ur FÖP Hela Visby, markanvändning

Utdrag ur FÖP Hela Visby, planområdet inringat med röd streckad linje

__________________________________________________________________________________
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Detaljplaner
Området omfattas av detaljplan 1994-10-10 (09-VIS-662). Området är planlagt
för parkering.
Program för planområdet
Planen har föregåtts av ”Program för Järnvägen” som godkändes av
byggnadsnämnden 2013-12-12. Enligt programmet ska bebyggelsen uppföras i
en trevåningsskala och placeras nära de större gatorna, i detta fall Peder
Hardings väg, för att skapa stadsmässighet.
Planförslaget bedöms vara förenligt med programmets intentioner.
Markanvisningstävling
Regionstyrelsen beslutade 2016-04-28 att ge ledningskontoret i uppdrag att
markanvisa området i konkurrens genom en markanvisningstävling.
Regionstyrelsen beslutade den 14 december samma år att utse ett förslag som
vinnare i markanvisningstävlingen.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Mark
Området används idag som en allmän parkering.

Planområdet innan utbyggnad
Geotekniska förhållanden
Generellt bedöms grundläggningsförhållandena som normala. Geotekniska
utredningar ska göras innan byggnation.
Miljötekniska förhållanden
Inom och nära kvarteret Järnvägen har det funnits miljöfarliga verksamheter
som kan ha förorenat mark och grundvatten. Fastigheten bredvid planområdet
sanerades 2016. En översiktlig miljöteknisk markundersökning ska göras inom
ramen för planprocessen och vara färdigställd innan planen antas.
Radon
Planområdet ligger inom ett lågriskområde för radon.
__________________________________________________________________________________
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Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom området.
Riksintresset Visby innerstad
Förutsättningar
Området ligger strax utanför riksintresset för kulturmiljövård, Visby Innerstad
(beslut av Riksantikvarieämbetet 1987-11-05, enligt 3 kap 6 §, MB).
Riksintresset omfattar bland annat ringmuren med vallgravar och en obebyggd
zon där utanför som avgränsas av Peder Hardings väg.
I riksintresset ingår även det medeltida gatunätet, tomtstrukturen i det
centrala stadsområdet samt ett nät av infartsvägar utanför detta. Peder
Hardings väg ligger i anslutning till planområdet och utgör en av dessa
betydelsefulla infartsvägar. Vägen utgör en siktlinje från vattentornet in mot
ringmuren.
Förändringar
Den nya bebyggelsen syns inte från Söderväg och påverkar därmed inte den
siktlinjen. Den infart till innerstaden som berörs av planen är Peder Hardings
väg. Den nya bebyggelsen regleras höjdmässigt så att den har liknande skala
som omgivande byggnader. Bebyggelsen ligger något inskjuten från gatan, i
linje med befintlig bebyggelse nordväst om planområdet. Bebyggelsen bedöms
inte påverka siktlinjen mot innerstaden negativt (se kap konsekvenser av
planens genomförande).

Betydelsefulla siktlinjer mot innerstaden längs Söderväg och Peder Hardings Väg
(markerade med röd heldragen linje). Även genom kvarteret bevaras en siktlinje
från Solbergavägen (markerad med röd streckad linje).

__________________________________________________________________________________
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Vy längs med Peder Hardings väg innan plangenomförande

Vy längs med Peder Hardings väg efter plangenomförande (illustration: Koncept
Stockholm)

Världsarvet Visby innerstad
Förutsättningar

Visby innerstad är sedan 1995 upptagen på Unescos världsarvslista. ”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.”
En Heritage Impact Assessment (HIA) utfördes 2015 för att bedöma
konsekvenser av detaljplaneprogrammet. HIA:n bedömde att en sluten
kvartersform försvagar upplevelsen av den historiska skillnaden mellan
ytter- och innerstaden samt att siktlinjer från längre avstånd
(Söderrondellen) byggs för.
Förändringar
Bebyggelsen förslås uppföras i en halvöppen kvartersform, mellanrummen
gör att utblickar mot omgivningen sparas.
Planen har en mycket begränsad påverkan på siktlinjer från längre avstånd,
från Söderrondellen och Söderväg syns inte den tillkommande bebyggelsen
(se kap Konsekvenser av planens genomförande). Från Solbergavägen är
__________________________________________________________________________________
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en del av muren synlig från en vy, en del av den siktlinjen bevaras, med
Kajsartornet i fonden.

En siktlinje genom kvarteret mot Kajsartornet bevaras

Övriga riksintressen
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Åtgärder får
inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Området ligger inom försvarsmaktens stoppområde för höga objekt, men
påverkas inte då bebyggelsens höjd begränsas.

__________________________________________________________________________________
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Illustrationsplan

Förslag på disposition av bebyggelse enligt det vinnande tävlingsförslaget (illustration Koncept Stockholm).

Stadsbild
Förutsättningar
Bebyggelsen i kvarteret Järnvägen är uppförd i olika tider med olika uttryck,
med oregelbunden placering. Parkeringsplatser är vända mot gatan längs
Peder Hardings väg.

Vy från innerstaden mot kvarteret Järnvägen. Planområdet markerat med röd pil.

(f3)

Förändringar
Nya byggnader utformas med utgångspunkt att respektera och berika det
befintliga. Bebyggelsen får uppgå till högst tre våningar (f3) mot Peder

__________________________________________________________________________________
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nockhöjd

(f1)

(p1)

Hardings väg, med en nockhöjd på högst 15 meter. Bostadsbebyggelsen i
övriga planområdet får uppföras med en nockhöjd på högst 10 meter för att
skapa en variation i höjdskalan. Enligt det förslag som ligger till grund för
detaljplanen ska bebyggelsen uppföras i motsvarande 2 våningar (stadsradhus)
i inre delarna. Siktlinjer in mot gården och ut till stadsmuren bevaras.
Det vinnande förslagets arkitektoniska koncept är att husens relation till
varandra och rummen mellan dem ska påminna om en gotlandsgård. Volymer
och materialval får ett klassiskt gotländskt uttryck, men med en kontemporär
bearbetning. Fasaderna ska vara av hög kvalité, med gedigna material (f1).
Programmet slog fast att ny bebyggelse ska placeras ut mot angränsande gator
med ett relativt slutet byggnadssätt, detta för att skapa tydligare gaturum och
möjlighet till skyddade gårdsbildningar med hög vistelsekvalitet. För att
åstadkomma det ska flerbostadshuset placeras med långsida i linje med gatan
(p1). Förgårdsmark ska finnas mot gatan för att ge utrymme för träd
(prickmark).

Det vinnande förslaget från markanvisningstävlingen för Järnvägen 5 och
exempel på hur bebyggelsen kan utformas (illustration: Koncept Stockholm)

B

Bostäder
Området ska huvudsakligen användas för bostäder (B). Bostäderna ska
uppföras som flerbostadshus mot Peder Hardings väg. Bebyggelsen föreslås
utformas som stadsradhus mot Mejerigatan.

__________________________________________________________________________________
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Stadsradhus (illustration: Koncept Stockholm)
(f2)

Boende ska inte behöva gå ut på gatan för att nå sin gård, detta kan
åstadkommas genom t.ex. genomgående entréer (f2).
Service
Eftersom området ligger nära centrum ska en lokal för verksamhet finnas längs
Peder Hardings väg (C1). Lokalen kan bidra till aktivitet i gatan och bidra till att
knyta ihop söder och öster. I bestämmelsen ”centrum” ryms all sådan
verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många
människor. I ändamålet ingår exempelvis butik, service, kontor, restaurang och
café. Lokalen ska vara minst 80 m2.

C1

Tillgänglighet

Området är plant och det finns goda förutsättningar att uppfylla gällande krav
på tillgänglighet.

Friytor
Utemiljö

Byggnadernas gruppering bildar en bilfri, skyddad gård med släpp mot
omgivningen. Gården ska innehålla mycket grönska och mötesplatser.

Exempel på utformning av gårdsmiljön, här med ängstema (illustration: Koncept
Stockholm).

(e1)

För att tillförsäkra friytor begränsas byggnadsarean (e1) inom byggrätten för
användningsområdet B. Inom egenskapsområdet får högst 950 m2 av marken
bebyggas. Inom användningsområdet BC1 är byggnadsarean inte reglerad
eftersom användningsområdet är snävt avgränsat.

Gator och trafik
Gatunät
Området nås via Peder Hardings väg och sedan via lokalgatan Mejerigatan.
Under våren 2013 gjordes fordonsmätningar på Peder Hardings väg, antalet
fordonsrörelser per årsmedeldygn beräknades till 6261.
Årsmedeldygnstrafiken beräknas öka till cirka 9500 rörelser på 20 år (år 2033)
och hastigheten 40 km/.
Mejerigatan är idag en återvändsgata med en stor vändplan. Enligt
programmet för Järnvägen ska Mejerigatan förlängas och ansluta mot
Solbergagatan för att få ett jämnare trafikflöde och ge kvarteret en öppnare
__________________________________________________________________________________
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karaktär.
Gång- och cykeltrafik
Några stora målpunkter för gång- och cykelnätet är bl a: ICA Atterdag,
Söderväg, Söderport, Kung Magnus väg, Solbergagatan och tunneln mot
Järnvägsgatan.
Programmet för Järnvägen föreslår en ny, tydligare gång- och cykelsträckning i
nord- sydlig riktning där gång och cykelstråket får samsas med lokalgatan
(Mejerigatan) som är tillräckligt bred för detta. Dessutom föreslås en
anslutning till gång- och cykelvägen längs Solbergagatan som i dagsläget är
svårtillgänglig inifrån kvarteret.

(x1)

Genom planområdet finns ett markreservat för allmännyttig gång- och
cykeltrafik (x-område), den ansluter sedan till ett x-område utanför
planområdet. För att säkra fortsatt allmän passage inom kvarteret reserveras
marken fortsättningsvis för allmännyttig trafik (x1). Passagen ska samutnyttjas
med infarten i en blandgata för att minska antalet hårdjorda ytor.
Kvartersmark framför flerbostadshuset mot Peder Hardings väg, Mejerigatan
och i anslutning till lokalen bör hårdgöras genom platt- eller
stensättning. Gräsytan ramas in av kantsten. Anslutningarna mot GC -vägen
föreslås hårdgöras i samma material som kvartersmarken för att skapa ett
sammanhållet uttryck. Anslutningarnas läge anpassas efter befintliga träd,
husets entréer och kvarterets platsbildningar.

Förslag på anslutningar mellan allmän plats och kvartersmark längs Peder
__________________________________________________________________________________
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Hardings väg
Kollektivtrafik
Planområdet ligger inom nära gångavstånd till Visby busstation.
Parkering
Kravet på parkering har skrivits ner beroende på det kollektivtrafiknära och
centrala läget i Visby. Den norm som var en förutsättning i
markanvisningstävlingen och som gäller i planen är att det ska finnas utrymme
för 1 parkeringsplats per bostad, samt 0,05 plats per bostad för besökare. För
att underlätta för kreativa och mer platseffektiva lösningar för att bidra till mer
hållbart samhälle kan parkeringstalet sänkas till 0,85 per lägenhet om
exploatören tecknar avtal om bilpool. De boende ska kunna ha tillgång till
laddningsstolpar för elbilar.
Förslaget som ligger till grund för planen redovisar en parkeringslösning i
pergola med 18 platser och bilpool, vilket motsvarar 0,85 platser per lägenhet.
Solceller på pergolataket ger möjlighet att ladda bilen klimatsmart.
Parkeringen nås med bil via Mejerigatan, ufartsförbud råder mot Peder
Hardings väg och invid korsningen.
Ett genomförande av planen innebär att en allmän parkering byggs bort,
Kajsarparkeringen täcker det behov som finns av parkeringsplatser utanför
högsäsong. För att kunna skapa en trivsam attraktiv stadsmiljö under hela
året, utan tomma parkeringsytor under långa perioder, kan
parkeringslösningar utanför planområdet användas för att möta topparna.
Lösningen kan vara tillfälliga reversibla parkeringar i centrala lägen, t ex
Gutavallens grusplan. Infartsparkeringar i strategiska lägen kan också vara ett
alternativ.
Angöring lokal
En lokal ska finnas mot Peder Hardings väg, lokalen bör lokaliseras i det västra
hörnet av byggnaden och ansluta till en platsbildning. Inlastning kan ske direkt
från Mejerigatan eller via parkeringen/platsbildningen på kvartersmark.
Trädallé
Strax utanför planområdet, längs Peder Harding väg, finns en trädallé. Alléer i
öppna landskap kan beröras av generellt biotopskyddet enligt MB 7:11,
länsstyrelsen bedömer att den aktuella allén omfattas av biotopskydd. Dispens
från biotopskyddet bedöms inte behövas (se kap konsekvenser av planens
genomförande).
Allén börjar vid kyrkogården, gör ett uppehåll vid korsningen med
Solbergavägen och forsätter sedan längs Peder Hardings väg och vidare längs
Söderväg. Kännetecknande för allén är att den har en informell karaktär med
växlande trädslag och avstånd mellan träden. De arter som förekommer är
lind, hästkastanj, alm och sykomorlönn. Allén går jämte en gång- och cykelväg i
stadsmiljö och omges till stor del av asfalterade ytor. Allén de saknar ursprung
i odlingslandskapet.
I nära anslutning till planområdet finns sex alléträd. Hälften av dessa träd har
en stamdiameter på under tjugo centimeter och ett av de större träden är i
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dåligt skick. Bebyggelse möjliggörs cirka fem meter från stammarna.
Trädraden är viktig för miljön och stadsbilden och ska därför bevaras i sin
kontinuitet. De befintliga träden ska behållas, beskäras, skötas och förnyas
efter behov, alternativt kompenseras i ett sammanhang. Om träd byts ut bör
ersättningsträd anpassas till stadsmiljön (t.ex. genom adekvat växtbädd och
artval).
Anslutningar mellan kvartersmark och allmän plats anpassas efter alléträden,
husets entréer och kvarterets platsbildningar (Se kap Gator och trafik).

Allé vid planområdet.

Störningar

Buller
Förutsättningar
Enligt förordningen om trafikbuller(2015:216) bör buller inte överskrida 55
dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska
anordnas i anslutning till byggnaden. Förordningen anger att om bullret vid en
exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida uppnås där bullret uppgår till
högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad.
Den 11 maj 2017, beslutade regeringen om en höjning av riktvärdena för
buller till 60 dBA mot det tidigare 55 dBA, förändringen träder i kraft i juli
2017. Bullerförordningen kan formellt tillämpas på planärenden som påbörjats
fr.o.m. den 2 januari 2015. Eftersom planuppdrag gavs innan 2015 utgår
bullerberäkningarna nedan från Boverkets äldre rekommendationer.
Förändringar
En bullerberäkning har utförts (Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller
VÄG 11 ver 1.2.6. Trivector AB). Beräkningen har utgått från trafikprognosen
år 2033 (se kap Gatunät).

Vid plangräns mot Peder Hardings väg beräknas bullernivåerna uppgå till ca 57
dBA ekvivalentnivå och 76 dBA maxnivå. På avståndet 28,7 meter från vägmitt,
beräknas bullernivåerna sjunka till 55 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA maxnivå.
Byggnaden mot Peder Hardings väg dämpar bullret mot gården, på den tysta
sidan av flerbostadshuset beräknas ljudnivåerna uppgå till 33,3 dBA ekvivalent
nivå och 47,5 dBA maxnivå. Det visar att det finns förutsättningar att ordna en
uteplats på gårdssidan som med klarar riktvärdet 50 dBA ekvivalent nivå med
god marginal.
__________________________________________________________________________________
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Bullerutbredning, det röda området visar utbredning på bullernivåer högre än
riktvärdet 55 dBA inom planområdet. Det blå fältet illustrerar den tysta sidan.

f4

Sammanfattningsvis visar bullerberäkningen att bullerförordningens
riktvärden klaras med god marginal och Boverkets gamla riktvärden klaras
med avsteg. Kriteriet för avsteg är uppfyllt genom området är centralt beläget
i en stad och bebyggelsen är ordnad så att flerbostadshuset fungerar som
bullerskärm, vilket gör att samtliga lägenheter kan få tillgång till en tyst sida
och uteplats. Lägenheter ska vara genomgående mot Peder Hardings väg så
att hälften av bostadsrummen kan orienteras mot en tyst sida (f4)
Solförhållanden
Den nya bebyggelsen är relativt låg och bedöms ge liten skuggpåverkan på
omgivningen. Gården kommer att vara delvis skuggad mitt på dagen, men ha
tillgång till kvällssol. Solstudien nedan utgår från vårsolståndet.

Klockan 10
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Klockan 12

Klockan 16

Teknisk försörjning
Dagvatten
Förutsättningar
Området ligger inom yttre vattenskyddsområde. Sårbarheten är låg (klass 4
sårbarhetskartan). Bergrunden är överlagrad av tjockare jordtäcke med liten
genomsläpplighet som i sin tur överlagras av jordtäcke med stor
genomsläpplighet.
Området är idag hårdgjort, infiltrationsmöjligheterna är mycket begränsade.
Förändringar
Ett genomförande av detaljplanen innebär att området omvandlas från en
hårdgjord parkering till ett bostadsområde med grön gård, vilket skapar
förutsättningar för ett ökat lokalt omhändertagande av dagvatten. Det dagoch dräneringsvatten som inte kan tas hand om inom området leds till
dagvattennätet.
En vattenspegel med magasin för fördröjning föreslås, dagvattnet kan sedan
användas till bevattning av planteringar på gården.
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Ledningar
Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
miljövänliga lösningar optimeras. Fastigheten kan anslutas till
fjärrvärmenätet.
Vatten och avlopp
Dricks-, dag-, och spillvattenledningar ska anslutas till regionens VA-nät.
Kapacitet för anslutning bedöms finnas. Förbindelsepunkt anordnas i
fastighetsgräns.
El

Området ansluts till GEAB:s ledningsnät
Tele

Planområdet ska anslutas till befintligt tele och fibernät.
Avfall
Förutsättningar
Sophämtning sker genom regionens försorg. Hämtställen vara tillgängliga och
nås utan backningsrörelser. Sopbilar ska kunna stanna nära sopkärlen, med en
hårdgjord dragväg på högst cirka 10 meter. Avfallsbehållare ska vara
solskyddade för att undvika lukt.
Förändringar
Angöring för hämtfordon sker via Mejerigatan. Boende i radhusen använder
separata behållare som töms från Mejerigatan. Flerbostadshuset har ett
avfallsrum i byggnadens bottenplan, se bild nedan.
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Förslag på avfallslösning för flerbostadshuset. Avfallsrum och angöringsplats
för sopfordon är inringade med röd färg.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Organisatoriska
frågor

Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska,
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som är kostnadsansvarig och
ansvarig för genomförandet samt beskriva övergripande hur det ska ske.
Planområdet omfattar fastigheten Gotland Visby Järnvägen 4 utgörande en del
av kvarteret Järnvägen som är beläget ett stenkast från Söder port.
Exploatören som har tilldelats marken/fastigheten genom markanvisning.
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från den dag Region Gotlands beslut om
antagande vinner laga kraft. Genomförandetiden har bestämts mot bak-grund
av att det är angeläget att detaljplaner genomförs relativt snabbt och att
genomförandetiden inte ska utgöra ett hinder vid eventuella nödvändiga
förändringar i en nära framtid.
Under genomförandetiden finns en garanterad byggrätt enligt detaljplanen.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men det finns
ingen garanterad rätt att erhålla bygglov, rivnings- eller marklov. Regionen kan
efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att
fastighetsägaren får någon ersättning.
Tidplan
Planarbetet för planområdet kommer att bedrivas enligt följande tidsplan:

Planprocess år 2017
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Samråd
Granskning
Beslut om antagande

mars 2017
maj 2017
oktober 2017

Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för att exploateringen av planområdet genomförs i
enlighet med detaljplanen. Konkret innebär det bl a att exploatören ansvarar
för att fastigheten anslutnings till de allmänna gatorna, ansluts till det
regionala VA-ledningsnätet, ansluts till fjärrvärme, elnätet, tele/fiber o dyl.
Regionen samverkar i de delar som berör planeringen för anslutning av VA och
till gata o dyl. Inom kv. Järnvägen finns teleledningar som kan bli berörda av
byggnationen. Eventuell flyttning regleras av exploatören.
Region Gotland ansvarar för anläggandet/upprättandet av förbindelsepunkt
för VA till planområdet och att befintligt ytskikt av asfalt tas bort för att
möjliggöra bostadsbebyggelse med tillhörande gårdsmiljö enligt inlämnat
underlag för markanvisning och detaljplanen. Regionen ansvarar även för att
utföra geoteknisk undersökning med tillhörande markundersökning för att
undersöka behovet av ev. sanering. Regionen ansvarar för att genomföra
eventuell sanering. Vidare ansvarar regionen för att utföra arkeologisk
utredning samt att planerade trafiksäkerhetsåtgärder mm. görs inom
intilliggande gatuområden.
Huvudmannaskap

Ingen allmän plats planeras inom planområdet. Region Gotland är huvudman
för intilliggande all allmän platsmark, d v s ansvarig för gatumark och
park/naturmark samt huvudman för VA.
Genomförandevtal, upplåtelse

Markanvisningsavtal ska upprättas för ett reglera genomförd markanvisning.
Förutom markanvisningsavtal ska exploateringsavtal upprättas. I det regleras
bl. a ansvaret för genomförandet av exploateringen av planområdet samt de
krav regionen ställer utifrån de bostadspolitiska målen, bl. a
hållbarhetsperspektivet. I samband med genomförandet av exploateringen
upprättas köpeavtal för försäljning av fastigheten Gotland Visby Järnvägen 4.
Byggnation
Projektering, upphandling och byggande av såväl infrastrukturen som
bebyggelsen med tillhörande gårdsområde inom planområdet liksom
anslutningar till allmän gata genomförs av exploatören. Regionen ansvarar för
byggnation för att trafiksäkra del av gatuutrymmet i anslutning till
planområdet samt att förbättra/komplettera med anslutande GC-vägar.
Fastighetsrättsliga frågor
Markförsörjning, fastighetsbildning, servitut
Något förvärv av mark/fastighet är inte nödvändig eftersom planområdet i sin
helhet ägs av Region Gotland. Eftersom hela fastigheten kommer att säljas
planeras ingen ändring av fastighetsindelningen, d v s ingen fastighetsbildning
är nödvändig. I det fall ledningsdragning kommer att ske inom
planområdet/fastigheten kommer den att säkerställas med servitut.
Rätten för fortsatt allmän gång- och cykeltrafik inom x-området ska säkras
genom avtal mellan regionen och exploatören.
__________________________________________________________________________________
20 (24)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
GRANSKNING
2012/1101
Järnvägen 4
2017-06-07
____________________________________________________________________________________________

Ekonomiska frågor
Planekonomisk helhetsbedömning
Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om genomförandet av
exploateringen enligt detaljplanen är ekonomiskt lönsam och att därmed
realistisk att genomföra samt att regionen i motsvarande fall får sina utgifter
finansierade.
Plangenomförande- utgifter/inkomster
Utgifter för Region Gotland:
Genomförandet av planen medför utgifter för anslutningar till det regionala
VA-nätet, markberedning, genomförande av olika undersökningar och
utredningar, upprättandet av detaljplanen m m samt projektering,
upphandling och genomförandet av planerade trafiksäkerhetsåtgärder och
komplettering/förbättring av GC-nätet.
Detaljplan
0,35 Mkr
Utredningar arkeologi, mark och geoteknik
0,20 Mkr
Anläggande av förbindelsepunkter för VA
0,10 Mkr
Markberedning
0,35 Mkr
Projektering, upphandling och projektledning av anläggande av
s k kungsport (upphöjd vägkorsning) samt komplettering av GCvägar med belysning
1,35 Mkr
Reglering av bokfört
0,2 Mkr
Summa
2,55 Mkr
Noteras ska att av handlingarna för gällande detaljplan för planområdet
(antagen 1994) framgår inte att det har gjorts några geoteknisk- , mark- eller
arkologiska utredningar/undersökningar varför kommande undersökningar får
utvisa ev. åtgärdsbehov. Utgifter för eventuella åtgärder som dessa
utredningar kommer att utvisa tillkommer därför förutom ovan redovisade
utgifter.
Inkomster för Region Gotland
Utgifterna för upprättande av förbindelsepunkter till det regionala VA-nätet
finansieras genom debitering av anslutningsavgifter. Regionens inkomster
hänförs till försäljning av byggrätt för bostäder kopplat till försäljningen av
fastigheten Gotland Visby Järnvägen 4. Överenskommet pris täcker utgifterna.
Även om ev. oförutsedda utgifter fordras utifrån resultatet av ovan nämnda
utredningar bedöms de täckas av inkomsterna. Några skattemedel fordras
således inte för ett genomförande.
Utgifter och inkomster för exploatören
Genomförandet av detaljplanen medför utgifter för byggnationen, anläggande
av infrastruktur, iordningställande av gårdsområdet, anslutningsavgifter, köp
av fastighet m m. Exploatörens inkomster kommer att hänföras till försäljning
av planerade bostadsrätter.
Ekonomisk helhetsbedömning
Den ekonomiska bedömningen av genomförandet ska normalt sett visa att
exploateringen är ekonomsikt lönsam, d v s att planvinst uppkommer. I det här
skedet av genomförandeskedet blir den ekonomiska bedömningen översiktlig.
Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de utgifter som detaljplanen
medför samt de mervärden som uppkommer genom exploateringen får
detaljplanen antas ekonomiskt lönsam för exploatören/fastighetsägaren och
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ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Sammantaget innebär det att
detaljplanen kan genomföras.
Tekniska frågor

Tekniska undersökningar

Region Gotland ansvarar för att genomföra geoteknisk undersökning,
miljöteknisk undersökning och arkeologisk utredning inom ramen för
detaljplanearbetet vilket ska säkerställa att marken är bebyggbar för avsett
ändamål.
Teknisk anläggningar
Planområdet ligger inom regionens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Anslutning ska ske till det regionala VA-nätet. Dag- och dräneringsvattnet för området ska omhändertas enligt gällande krav. I första hand och i
största möjliga utsträckning ska ett lokalt omhändertagande tillämpas och
fördröjas enligt inlämnat förslag i samband med genomförd markanvisning.
Dagvattnet leds efter fördröjningen till det regionala dagvattennätet.
Ledningar ska dimensioneras och anläggas enligt gällande normer. Anslutning
ska ske till fjärrvärme. Exploatören ska samverka med GEAB och
Telia/fiberförening för anslutning till deras infrastruktur. Där så erfordras ska
utrymme och rätten att lägga ner ledningar säkerställas inom kvartersmarken.
Kartförsörjning
Grundkarta upprättas för planområdet. I samband med ansökan om bygglov
ska nybyggnadskarta upprättas och bifogas ansökan.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Förslaget som ligger till grund för detaljplanen möjliggör cirka:
2190 kvm BTA
21 lägenheter
1622 kvm BOA
Natur- och kulturvärden
Riksintressen
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Åtgärder får
inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Planen bedöms inte påverka riksintresset.
Området ligger inom försvarsmaktens stoppområde för höga objekt, men
påverkas inte då bebyggelsens höjd begränsas.
Området gränsar till riksintresset för kulturmiljövård, Visby Innerstad se kap
Riksintresse Visby innerstad). Bebyggelsen bedöms stärka siktlinjen längs
infartsvägen Peder Hardings Väg genom att gaturummet får en något tydligare
avgränsning. Stor hänsyn tas till det närliggande riksintresset genom att
bebyggelsen begränsas till tre våningar och placeras något indragen från Peder
Hardings väg, i linje med befintlig bebyggelse. Ingen risk för påtaglig skada på
riksintresset bedöms föreligga.
Världsarvet
Planområdet är bebyggt med parkering och ligger mellan två andra
befintliga byggnader, förtätningen bedöms inte påverka upplevelsen av en
__________________________________________________________________________________
22 (24)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
GRANSKNING
2012/1101
Järnvägen 4
2017-06-07
____________________________________________________________________________________________

obebyggd zon utanför murarna. Den historiska skillnaden mellan ytter- och
innerstaden bedöms fortfarande vara läsbar efter ett genomförande av
planen.
Bebyggelsen förslås uppföras i en halvöppen kvartersform med cirka tre
våningar, mellanrummen gör att utblickar mot omgivningen sparas. Planen
har en mycket begränsad påverkan på siktlinjer från längre avstånd, från
Söderrondellen syns inte den nya bebyggelsen. Från Solbergavägen är en
del muren synlig från en vy, en del av den siktlinjen bevaras och tydliggörs.
Ingen risk för påtaglig skada på världsarvet bedöms föreligga.
Stadsbild
Planen bedöms få en positiv påverkan på stadsbilden genom att den bidrar till
att länka ihop och bygga samman staden.
Natur
Att bebygga parkeringen bidrar inte negativt till varken grönstruktur eller
ekosystemtjänster i området. Om något så kan dessa stärkas i och med att
man i markanvisningstävlingen önskar mer grönyta och lokalt
omhändertagande av dagvatten.
Bebyggelse planeras på cirka fem meter från en allé (se kap Trädallé). Planens
genomförande bedöms inte innebära påtaglig skada på biotopen/naturmiljön
med hänvisning till att:
• Allén finns i ett stadslandskap och saknar ursprung i odlingslandskapet,
den har inte utpekats som särskilt värdefull ur ett naturvårdsperspektiv.
• Skälig hänsyn har tagits till allén i planarbetet genom att bland annat
reglera ett skyddsavstånd på fem meter.
• Planområdet är sedan länge bebyggt med en hårdgjord parkering intill
fastighetsgräns som kan ha påverkat trädens rotutbredning.
• Många av träden är relativt unga eller i dåligt skick, trädens status kan
försämras oavsett om parkeringen bebyggs med bostäder eller inte.
• De befintliga träden ska behållas, skötas och förnyas efter behov
alternativt kompenseras i ett sammanhang. Om träd byts ut ska
ersättningsträden anpassas till stadsmiljön (t.ex. genom adekvat växtbädd
och artval).
• Allén är dubbelsidig, om träd behöver föryngras finns fortfarande
kontinuiteten av äldre träd kvar i återstående raden samt den andra
raden.
• I och med ett plangenomförande så kommer planområdet att omgärdas
av alléer på alla fyra sidor vilket ses som en väl tilltagen förebyggande
kompensationsåtgärd i det fall något eller några träd faktiskt skulle ta
skada av bebyggelsen.
Sociala värden
(RF § 39/2010 och RS §
264/2011)
(KS § 257/2009)

Barn-,jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiven
Kvarteret ska utformas tryggt och tillgängligt. Närhet till kollektivtrafik, skola
och förskola ger goda förutsättningar för en bra livsmiljö, inte minst för barn.
Bostäderna ska ha tillgång till privata och gemensamma uteplatser med plats
för lek, sittplatser och grönska.
Kvarterets stadsnära läge i en upplyst miljö, närheten till parker samt offentlig
och kommersiell service ger möjligheter till ett tryggt, jämställt, barnvänligt
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och tillgängligt boende.
Planen medger bebyggelse av handel, kontor samt bostäder med positiv
påverkan på och människor och med liten påverkan på miljö- och
kulturvärden.
Resurser och hushållning
God bebyggd miljö
Planförslaget har utformats med utgångspunkt att hushålla med resurser.
Området ligger centralt, med tillgång till utbyggd infrastruktur och
kollektivtrafik. En utbyggnad av området innebär en förtätning av Visby.
Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer – Biltrafik
En genomförande av detaljplanen innebär att en parkering byggs bort, vilket
bedöms medföra en liten minskning av biltrafiken.
Byggnader ska utföras och grupperas så att buller från omgivande gator
begränsas. Det finns förutsättningar att ordna en gårdssida som uppfyller
kriteriet för tyst sida.
Miljökvalitetsnormer
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas vid ett plangenomförande.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft.

Medverkande
tjänstemän

Sara Lindh – planarkitekt
Roger Möller – exploateringsingenjör
Christian Hegardt – stadsarkitekt
Annie Lovén – bygglovsarkitekt
Jimmy Holper - kommunekolog

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-06-07

Anders Rahnberg
Planchef

Sara Lindh
Planarkitekt
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för Visby Järnvägen 4, Region Gotland

Byggnadsnämnden beslutade 2017-03-08 att samhällsbyggnadsförvaltningen ska samråda med
planförslaget. Planförslaget har under tiden 15 mars tom 10 april 2017 varit ute på samråd enligt 5:e
kapitlet, plan- och bygglagen. Under samrådstiden inkom 8 yttranden.
Nedan redovisas ämnesvis sammanfattning och bemötande av inkomna yttranden. De inkomna
yttrandena i sin helhet finns att tillgå på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Med anledning av inkomna synpunkter har planförslaget reviderats i vissa avseenden. Nedanstående
ändringar och bemötanden ligger till grund för granskningsförslaget.
Ändringar av förslaget efter samrådet
Inkomna synpunkter leder till följande ändringar:
Plankarta
• Plankartan kompletteras med en bestämmelse som säkerställer god ljudnivå i flerbostadshuset.
• Förgårdsmarken till flerbostadshusen ökas med cirka tre meter.
• Bestämmelser för allmänt tillgängligt område (x-område) och fasader revideras.
• Ett markreservat (u-område) för fjärrvärmeledningar läggs till på kartan.
Planbeskrivning
• Planbeskrivningen kompletteras med ett fotomontage samt ett utvecklat resonemang kring hur
planen påverkar det närliggande riksintresset Visby innerstad.
• Planens syfte utvecklas.
• Kapitel om buller uppdateras.
• Planen kompletteras med ett förtydligande kring att det finns kapacitet att lösa de boendes behov
av dricksvatten och avlopp.
• Planen kompletteras med mer information om allén längs med Peder Hardings väg.

Statliga och kommunala, förvaltningar, nämnder och styrelser

Ingen erinran

Socialförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och polisen har
lämnat yttrande utan synpunkter.

Riksintresse
kulturmiljö

2

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen anser att förslaget kan medföra negativ påverkan på
riksintresset för kulturmiljö. Det krävs ett tydligare resonemang kring
siktlinjer och förslagets påverkan på riksintresset.
Länsstyrelsen anser att bebyggelse kan vara negativt för upplevelsen av
ringmuren och förståelse för den rumsliga strukturen mellan Söderport
och Östra Kyrkogården. Länsstyrelsen påpekar att Peder Hardings väg
är ett av flera stråk som i den fördjupade översiktsplanen för Visby
anges för öppenhet mot innerstaden och tydliggörande av ringmuren
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planbeskrivningen kompletteras med ett fotomontage samt ett utvecklat
resonemang kring vilken siktlinje som bevaras och förstärks och hur
planen påverkar det närliggande riksintresset.
Förslaget stämmer väl överrens med kommunens övergripande
planeringsdokument: översiktsplanen, den fördjupade översiktsplanen
samt programmet för Järnvägen. FÖP hela Visby anger att öppenheten
mot innerstaden och upplevelsen av muren ska gestaltningsmässigt
tydliggöras genom medvetna stråk, främst i form av gaturum. Detta
åstadkoms t.ex. genom att bebyggelse förläggs längs med gatan för att
rama in det öppna stråket. Planbeskrivningen förtydligas med en karta
från FÖP Hela Visby som illustrerar detta.
Bebyggelsen medför att en parkeringsplats bebyggs med låg bebyggelse
i tre våningar. Byggnaderna placeras nära gatan för att förtydliga den
rumsliga strukturen och förstärka siktlinjen längs Peder Hardings väg in
mot Söderport. Bebyggelsen bidrar till att skapa en mer tydlig struktur
inom kvarteret Järnvägen, vilket bedöms ha en positiv påverkan på
stadsbilden. Planen har föregåtts av en markanvisningstävling. Det
förslag som utsågs till vinnare valdes ut bland annat för att det till
arkitektonisk utformning, volym och placering både berikar ytterstaden
och respekterar kulturarvet.

Teknisk försörjning

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen önskar ett förtydligande om huruvida det finns kapacitet i
ledningsnät och reningsverk att ta emot avloppsvatten och huruvida den
allmänna dricksvattenförsörjningen har kapacitet att försörja området.
Länsstyrelsen saknar, om behov finns, säkerställande av områdets lokala
omhändertagande av dagvatten genom planbestämmelse.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN)
MHN anser att det är positivt att dagvatten så långt som möjligt
omhändertas lokalt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planen medför minskat flöde av dagvatten eftersom hårdhetsgraden
minskar. Intentionen är att regionen ska säkerställa den föreslagna
dagvattenlösningen genom avtal kopplat till markförsäljning. Med
anledning av detta bedöms det inte finnas behov för planbestämmelse för
exempelvis magasin.
I planbeskrivningen framgår att bebyggelsen ska anslutas till kommunalt
VA. Beskrivningen kompletteras med ett förtydligande kring att det även
finns kapacitet för detta.
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Hälsa och säkerhet

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen upplyser om att marken kan vara förorenad och att det
inte går att bedöma saneringsbehoven innan utredningen har utförts.
Länsstyrelsen önskar även att genomförandebeskrivningen förtydligas
med vem som ansvarar för att bekosta och utföra saneringsåtgärderna.
Eventuella saneringskostnader ingår inte i den ekonomiska kalkylen.
Länsstyrelsen upplyser om att åtgärder i ett föroreningsskadat område i
god tid ska anmälas till tillsynsmyndigheten.
Länsstyrelsen saknar en planbestämmelse som säkerställer god
bullernivå i byggnaderna mot Peder Hardings väg.
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten ser inga hinder med planförslaget. Räddningstjänsten
upplyser i sitt yttrande om vilka brandsäkerhetskrav som gäller inför
bygglovskedet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN)
MHN anser att det är bra att en översiktlig miljöteknisk
markundersökning görs tidigt i planprocessen. Det är nödvändigt att
utföra en markundersökning inom planområdet för att kontrollera
eventuella behov av sanering.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plankartan kompletteras med en bestämmelse som säkerställer god
ljudnivå i flerbostadshuset. Resonemanget kring buller utvecklas
ytterligare.
Markundersökning pågår. Regionen ansvarar för en eventuell sanering,
detta tydliggörs i planbeskrivningen. Planen kommer att kompletteras
med mer information om eventuella saneringsbehov innan antagande.

Biotopskydd

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen upplyser att den allé som löper utmed Peder Hardings väg
och intilliggande cykelbana omfattas av biotopskydd och att dispens
krävs för åtgärder som kan skada den skyddade biotopen.
Länsstyrelsen anser att plankartan bör förses med en bestämmelse för
att förhindra hårdgörande av mark inom det nuvarande avståndet på
cirka 1,5 meter från trädens stammar. Plankartan bör även förses med
en bestämmelse om att byggnader inte får placeras på ett avstånd
närmare än 10 meter från trädens stammar för att undvika skador på
trädens rötter genom det tryck och markkompaktering som byggnaden
medför och för att undvika att träden orsakar skada på bostadshusen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen delar länsstyrelsens uppfattning om att allén är viktig för
miljön, och även för stadsbilden. Förvaltningen anser att det är viktigt att
trädradens kontinuitet behålls längs planområdet.
Förgårdsmarken ökas så avståndet mellan träd och byggrätt blir minst
fem meter, för att öka trädens utrymme och fortfarande åstadkomma ett
tydligt gaturum. Förvaltningen kan inte tillgodose länsstyrelsens
synpunkt att dra in bebyggelsen med 10 meter från trädraden då det
bedöms leda till en sämre miljö sammantaget. Det skulle leda till ett
sämre markutnyttjande på ett centralt, kollektivtrafiknära läge och
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mindre plats för en grön och bullerskyddad gårdsmiljö. Det skulle inte
stämma överrens med översiktplanens intentioner att staden ska byggas
ut genom att länkas ihop och byggas samman. Det skulle stå i strid med
den fördjupade översiktsplanens och programmets målsättning att öka
upplevelsen av Solbergagatan som stadsgata genom bebyggelse nära
gatan som skapar tydliga gaturum.
Alléer i öppna landskap omfattas av generellt biotopskydd. Att alléer
omfattas av ett generellt biotopskydd har inte ansetts innebära att varje
specifik allé därmed har utpekats som värdefull. Det är biotoptypen som
sådan och inte enskilda träd, som är det skyddsvärda (MÖD 2005:73).
Dispens från biotopskyddet bedöms inte vara nödvändigt då ett
genomförande av planen inte utgör ett hot mot biotopen/naturmiljön med
hänvisning till att:
• Allén finns i ett stadslandskap och saknar ursprung i
odlingslandskapet, den har inte utpekats som särskilt värdefull ur ett
naturvårdsperspektiv.
• Skälig hänsyn har tagits till allén i planarbetet, med reglerat
skyddsavstånd, beskrivning och konsekvensbedömning.
• Planområdet är sedan länge bebyggt med en hårdgjord parkering
intill fastighetsgräns som kan ha påverkat trädens rotutbredning. Det
går inte dra slutsatsen att tryck från byggnad innebär en sådan skada
på trädens rötter att naturmiljön skadas.
• Många av träden är unga eller i dåligt skick, trädens status kan
försämras oavsett om parkeringen bebyggs med bostäder eller inte.
• De befintliga träden ska behållas, skötas och förnyas efter behov
alternativt kompenseras i ett sammanhang. Om träd byts ut ska
ersättningsträden anpassas till stadsmiljön (t.ex. genom adekvat
växtbädd och artval).
• Allén är dubbelsidig, om träd behöver föryngras finns fortfarande
kontinuiteten av äldre träd kvar i återstående raden samt den andra
raden.
• I och med ett plangenomförande så kommer planområdet att
omgärdas av alléer på alla fyra sidor vilket ses som en väl tilltagen
förebyggande kompensationsåtgärd i det fall något eller några träd
faktiskt skulle ta skada av bebyggelsen.
En mer utförlig beskrivning av den berörda allén och konsekvenser av
planens genomförande läggs till i planbeskrivningen.
Förvaltningen tillgodoser inte länsstyrelsens synpunkt att reglera att
marken inte får hårdgöras kring trädens stammar. Den gröna zonen i
gatumarken där träden står ligger utanför planområdet, på allmän plats
med kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att regionen kan hindra
att det hårdgörs mer än nödvändigt. Några hårdgjorda anslutningar
mellan GC-vägen och flerbostadshusets entré kommer att behövas för att
skapa tillgänglighet får gående och cyklister. Anslutningar ska placeras
med hänsyn till bland annat träden. En beskrivning om hur anslutningar
ska utformas pch placeras läggs till i planen.
Fastighetsfrågor

Lantmäteriet
Lantmäteriet har synpunkter på att läsbarheten på plankartan borde
förbättras i några avseenden.
Lantmäteriet är tveksamt till om markreservatet för allmän gång-och
cykeltrafik (x-området) kommer att fungera. Lantmäteriet anser att
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regionen bör vara huvudman för gång- och cykelbanor i ett sådant
centralt läge.

Teknikförvaltningen
Rätten för fortsatt allmän gång- och cykeltrafik inom x-området måste
säkras genom avtal mellan regionen och köparen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planens läsbarhet förbättras enligt Lantmäteriets synpunkter.
Syftet med x-området är att förhindra att passagen blockeras för
allmänheten. Passagen ska inte utformas som en separat GC-bana utan är
tänkt att samutnyttjas med infarten för att minska antalet hårdjorda ytor.
Bestämmelsen revideras för att underlätta blandtrafik.
Genomförandedelen förtydligas med att avtal krävs för att säkra xområdet.
Övrigt

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen anser att planbestämmelsen om fasadmaterial är otydlig
och att informationen om parkeringsnormen bör tas bort från
plankartan. Länsstyrelsen anser att centrumbestämmelsen inte bör vara
bindande.
Länsstyrelsen saknar ett resonemang avseende borttagandet av den
befintliga parkeringsytan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Informationstexten har en praktisk funktion, den förmedlar viktig
information till bygglovskedet avseende regionens parkeringsnorm som
annars lätt kan missas. Fasadbestämmelsen snävas in för att öka
tydligheten. Bindande bestämmelse för centrumverksamhet förhindrar
att det enbart byggs bostäder i ett centralt stråk som på sikt kan
medverka till att knyta ihop östercentrum och södercentrum.
Resonemang kring borttagandet av befintliga parkeringsytor har förts i
tidigare planprogram, en text om detta förs in i planbeskrivningen.

Övriga
Ledningar

GEAB
GEAB ser inga problem med de tänkta planändringarna för kvarteret
Järnvägen, eventuellt kan den befintliga transformatorstationen söder
om planområdet behöva uppgraderas till en större modell.
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Skanova
Skanova har ledningar inom detaljplaneområdet. Skanova önskar så
långt som möjligt behålla befintliga teleledningar i nuvarande läge,
vilket ska noteras i planhandlingarna. Tvingas Skanova vidta
undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden
även bekostar den.
Teknikförvaltningen
Det framgår inte om huruvida de fjärrvärme-, el- och teleledningar som
går över fastigheten ska flyttas eller ligga kvar. Om de ska ligga kvar
bör plankartan kompletteras med ett markreservat för underjordiska
ledningar (u-område).
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Skanovas önskemål om att behålla leningar i nuvarande läge noteras i
denna samrådsredogörelse. Flytt av teleledningarna är dock en
förutsättning för att planen ska kunna genomföras. I planbeskrivningen
framgår att flytten regleras av exploatören.
El och fjärrvärmeledningar behålls i befintligt läge, plankartan
kompletteras med ett u-område för fjärrvärmeledningar. Elledningar
finns i gatumark och kräver därför inget markreservat.

Sammanställning över inkomna yttranden
Inkommit
under
samrådstiden
x
x
x
x
x
x
x
x

1. Socialförvaltningen
2. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
3. GEAB
4. Lantmäteriet
5. Polisen
6. Räddningstjänsten
7. Länsstyrelsen
8. Skanova
9. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
10. Teknikförvaltningen

Sakägare

Synpunkter
som ej har
tillgodosetts

x
x

x

x
x

Visby den 7 juni 2017.

Anders Rahnberg
planchef

Sara Lindh
Planarkitekt
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20.5. meddelandetext
-----Ursprungligt meddelande----Från: Magnus Forssell [mailto:magnus.forssell@netel.se]
Skickat: den 23 maj 2017 13:46
Till: Registrator-BN <registrator-bn@gotland.se>
Ämne: SV: Information om inkommet yttrande - BN 2016/9802
Hej,
Gällande ärende BN 2016/9802 och synpunkter gällande yttrande från Kroks 1:161.
Telia vidhåller den sökta placeringen.
Med vänliga hälsningar
//Magnus
-----Ursprungligt meddelande----Från: registrator-bn@gotland.se [mailto:registrator-bn@gotland.se]
Skickat: den 23 maj 2017 08:25
Till: Magnus Forssell <magnus.forssell@netel.se>
Ämne: Information om inkommet yttrande - BN 2016/9802
Hej!
Vi har mottagit yttrande i ditt ärende BN 2016/9802 gällande TOFTA KROKSTÄDE
1:37 - Uppförande av teknikbod samt 20 m hög mast.
Om du har synpunkter på yttrandet, meddela byggnadsnämnden skriftligen inom 10
dagar.
Yttrande från granne Kroks 1:161 har inkommit, bifogas.
Alla handlingar skall märkas med ärendenummer BN 2016/9802.
Skicka dina synpunkter till: Byggnadsnämnden, 621 81 VISBY eller på e-post:
registrator-bn@gotland.se.
För mer information besök www.gotland.se/bygglov eller kontakta kundtjänst för
företagsärenden på telefon: 0498-26 91 91 (vxl) vard kl 9-12 eller e-post:
kundtjanst.bygglovforetag@gotland.se.
Med vänliga hälsningar
Charlott Stjernholm
Enhet bygg
..................................................
E-post: registrator-bn@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se
Tel: 0498-26 90 00
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
..................................................

Sida 1

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2012/1299
14 juni 2017

Region Gotland

Byggnadsnämnden

Komplettering av överklagande och ansökan om tillståndsprövning av Mark- och miljödomstolens dom P 6650-16, rörande motorsportsanläggning med depå och bullerplank på
fastigheten Gotland Etelhem Levide 1:12

Byggnadsnämndens kompletterande yttrande
Byggnadsnämnden beslutar att i efterhand godkänna det beslut om bygglov som 201606-23 fattades på delegation av byggnadsnämndens ordförande, med stöd av punkten
2.2 i Byggnadsnämndens delegationsordning.
Motivering
Med anledning av vad Byggnadsnämnden anför och yrkar i nämndens överklagande/ansökan om prövningstillstånd bedömdes även att det kunde vara av vikt att
nämnden i ett särskilt yttrande visar om Byggnadsnämnden fortfarande ställer sig
bakom det ifrågasatta ordförandebeslutet från 2016-06-23. Byggnadsnämnden anhöll
därför om att få komplettera nämndens överklagande och ansökan om prövningstillstånd med ett sådant yttrande.
Gunnar Gustafsson
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